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συνέχεια στη σελ. 8

ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΟΥΜΕ
Áðü ôéò ðëÝïí óõ÷íÝò öñÜóåéò ðïõ áêïýåé êáíåßò óôéò óõíáíôÞóåéò ôùí ðáôñéùôþí, åßíáé

ïé ëÝîåéò “÷áèÞêáìå” êáé “íá ìç ÷áèïýìå”. Åßíáé ãåãïíüò ðùò üóï ðåñíÜíå ôá ÷ñüíéá ôüóï
ëéãüôåñåò åßíáé ïé äõíáôüôçôåò êáé ïé åõêáéñßåò ðïõ Ý÷ïõí ïé  ðáôñéþôåò íá óõíáíôçèïýí êáé
íá áíôáëëÜîïõí ëßãåò êïõâÝíôåò.

Ïé ëüãïé åßíáé äéÜöïñïé êáé ëßãï-ðïëý ãíùóôïß. Ïé êáèçìåñéíÝò äýóêïëåò óõíèÞêåò æùÞò
ìå ôéò ðÜñá ðïëëÝò áðáéôÞóåéò, ìå ôï Üã÷ïò êáé  ôï ôñÝîéìï, ðïõ äåí áöÞíïõí áñêåôü ÷ñüíï
ãéá äéáóêÝäáóç êáé óõíáíôÞóåéò. Ç ìåãÜëç äéáóðïñÜ ôùí ðáôñéùôþí óôéò áðñüóùðåò ìå-
ãáëïõðüëåéò ôçò ÷þñáò åßíáé áêüìç Ýíáò ðïëý óçìáíôéêüò ðáñÜãïíôáò. Ôï åñþôçìá åßíáé
ôé ìðïñåß íá ãßíåé, þóôå íá âåëôéùèïýí êÜðùò ôá ðñÜãìáôá Þ ôïõëÜ÷éóôïí íá ìçí ãßíïõí
÷åéñüôåñá. Ôï êýñéï âÜñïò ðéóôåýïõìå ðùò ðÝöôåé óôï Óýíäåóìï, ðïõ áðïôåëåß óõíäåôéêü
êñßêï ôùí áðáíôá÷ïý ðáôñéùôþí êáé óõíåðþò åêåß ðñÝðåé íá åóôéÜóïõìå ôçí ðñïóï÷Þ ìáò
êáé íá áíáæçôÞóïõìå ëýóåéò. Åßíáé áõôïíüçôï ðùò ãéá íá ãßíåé áõôü ðñÝðåé ï Óýíäåóìïò íá
åßíáé  äõíáôüò êáé áðïöáóéóôéêüò. Áõôü óçìáßíåé  üôé  ÷ñåéÜæåôáé  ôç óõìðáñÜóôáóç, ôç
óôÞñéîç êáé ôç âïÞèåéá üëùí ôùí ðáôñéùôþí.

ÔÝóóåñéò åßíáé ïé âáóéêïß ôïìåßò ðïõ ìðïñåß êáé ðñÝðåé êáôÜ ôç ãíþìç ìáò ï Óýíäåóìïò
íá åðéêåíôñþóåé ôï åíäéáöÝñïí ôïõ, þóôå íá õðÜñîåé èåôéêü áðïôÝëåóìá.

1) ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ
Ç óõíÝ÷éóç Ýêäïóçò ôïõ ÁÑÔÏÆÇÍÏÕ ìå ðñï-

óðÜèåéá ðåñáéôÝñù áíáâÜèìéóÞò ôçò ýëçò ôïõ, ìå
ôç óõíåñãáóßá üóï ãßíåôáé ðåñéóóüôåñùí ðáôñéù-
ôþí.  ÊÜíïõìå ëïéðüí Ýêêëçóç óå üëïõò üóïõò
ìðïñïýí íá âïçèÞóïõí óôïí ôïìÝá áõôü,  íá ôï
ðñÜîïõí êáé íá åßíáé âÝâáéïé ðùò  åðéôåëïýí óçìá-
íôéêü ðáôñéùôéêü Ýñãï. Äåí õðÜñ÷åé áìöéâïëßá ðùò
ç åöçìåñßäá ôïõ ÓõíäÝóìïõ áðïôåëåß ôïí ðëÝïí
âáóéêü óõíåêôéêü êñßêï ìåôáîý ôùí áðáíôá÷ïý
Óåñâáßùí êáé ðéóôåýïõìå ðùò öÝñíåé  åíçìÝñùóç
êáé ÷áñÜ óå üëá ôá Óåñâáßéêá  óðßôéá. Óôá ðëáßóéá
äçìéïõñãßáò åõ÷Üñéóôïõ ðáôñéùôéêïý êëßìáôïò êáé

áãáèþí ó÷Ýóåùí  ìåôáîý ôùí ðáôñéùôþí ôï  ÄÓ
ðïõ Ý÷åé êáé ôçí åõèýíç ôçò Ýêäïóçò Ý÷åé áðïöá-
óßóåé íá ìç äçìïóéåýåé  Üñèñá Þ åðéóôïëÝò ðïõ
ôõ÷üí Ý÷ïõí ðñïóùðéêÝò áíáöïñÝò  ìå áñíçôéêÜ
ó÷üëéá, ãéá ïðïéïäÞðïôå ðáôñéþôç.  Ìå ôçí åõêáé-
ñßá íá ðáñáêáëÝóïõìå  üóïõò ðáôñéþôåò  Ý÷ïõí
îå÷Üóåé íá óôåßëïõí ôç óõíäñïìÞ ôïõò ãéá ôçí
åöçìåñßäá íá áíôáðïêñéèïýí Üìåóá, ãéáôß ïé áíÜ-
ãêåò ôïõ  ÓõíäÝóìïõ, êõñßùò ãéá ôï ðïëéôéóôéêü
êÝíôñï, åßíáé ðïëý ìåãÜëåò. ÁíåîÜñôçôá ðÜíôùò
áõôïý, ç åöçìåñßäá èá óõíå÷ßóåé íá óôÝëíåôáé óå
üëïõò ôïõò ðáôñéþôåò.

2) ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ
¼ðùò áíáöÝñåôáé óå Üëëåò óôÞëåò ôá Ýñãá

ðñï÷ùñïýí êáíïíéêÜ óôá ðëáßóéá ôùí äõíáôï-
ôÞôùí ìáò, ôéò ïðïßåò ðñïóðáèïýìå íá åîáíôëïý-
ìå.  Åßíáé áõôïíüçôï ðùò ôï ÊÝíôñï áõôü èá
äþóåé ôç äõíáôüôçôá óôï Óýíäåóìï, óôéò Ôïðé-
êÝò Áñ÷Ýò êáé ãåíéêÜ óôïõò ðáôñéþôåò, íá ïñãá-
íþóïõí ðïéêßëåò åêäçëþóåéò üðùò, áíáøõ÷Þò,
ðíåõìáôéêïý, ðïëéôéóôéêïý êáé êïéíùíéêïý  ðåñéå-
÷ïìÝíïõ êáé íá ðñïóåëêýóïõí êüóìï óôï ÷ùñéü.
Éäéáßôåñç âáñýôçôá äßíåé ôï ÄÓ óôï äåóìü ôïõ
ÊÝíôñïõ ìå ôéò íåüôåñåò ãåíéÝò ôùí ðáôñéùôþí,
ðïõ áðïôåëïýí ôï ìÝëëïí ôïõ ÷ùñéïý êáé ôïõ Óõí-
äÝóìïõ. Åõ÷áñéóôïýìå üëïõò ôïõò ðáôñéþôåò ðïõ
ìÝ÷ñé óÞìåñá Ý÷ïõí ðñïóöÝñåé ôïí ïâïëüí ôïõò
êáé áò ìáò óõã÷ùñÞóïõí ðïõ èá ôïõò æçôÞóïõìå
îáíÜ âïÞèåéá. Äõóôõ÷þò äåí õðÜñ÷åé Üëëç äéÝîï-

äïò, ðáñÜ ôéò ðïëëÝò ðñïóðÜèåéåò ðïõ Ý÷åé êÜíåé
ôï ÄÓ, ðñïò äéÜöïñåò êáôåõèýíóåéò. Áí êÜðïéïò
ðáôñéþôçò Ý÷åé ðñüóâáóç óå êÜðïéï ÖïñÝá,  ðïõ
èá ìðïñïýóå íá åíéó÷ýóåé ôçí ðñïóðÜèåéÜ ìáò, èá
ìáò Þôáí éäéáßôåñá ÷ñÞóéìïò. Óå üóïõò äåí äü-
èçêå áêüìç ç äõíáôüôçôá íá ðñïóöÝñïõí êáé áõ-
ôïß ôï “êÜôé ôéò ôïõò” áò ôï ðñÜîïõí óýíôïìá,
þóôå  íá ìçí áíáãêáóôïýìå íá óôáìáôÞóïõìå ôéò
åñãáóßåò, ëüãù Ýëëåéøçò ÷ñçìÜôùí. Õðåíèõìßæïõ-
ìå ðùò ãéá ôï óêïðü óõíÝ÷éóçò ôùí åñãáóéþí óôï
ÊÝíôñï, ï Óýíäåóìïò Ý÷åé ðñïâåß óå  ëá÷åéïöüñï
áãïñÜ, ìå ëá÷íü Ýíá áõôïêßíçôï. Ðáñáêáëïýìå
êÜèå ïéêïãÝíåéá íá ðÜñåé ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá ìðëïê
(50 ëá÷íïýò ôùí 5 åõñþ). Ìå ôçí áãïñÜ 5-6 ëá-
÷íþí “äåí ãßíåôáé ôßðïôá”, áöïý Ý÷ïõí åêäïèåß
äÝêá ÷éëéÜäåò ëá÷íïß.

3) ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÅÓ ÊÁÉ ÌÏÍÉÌÏÉ ÊÁÔÏÉÊÏÉ
 Ïé ëßãïé ðáôñéþôåò ðïõ ìÝíïõí üëï ôï ÷ñüíï

Þ ðïëëïýò ìÞíåò óôï ÷ùñéü êáé Ý÷ïõí åêåß ôá
ìáãáæéÜ ôïõò Þ áó÷ïëïýíôáé ìå ôçí êôçíïôñïöß-
á, Ý÷ïõí ôçí éäéáßôåñç óõìðÜèåéá üëùí ìáò, ãéáôß
÷Üñéò óå áõôïýò õðÜñ÷åé æùÞ üëï ôï ÷ñüíï óôï
÷ùñéü. ÐÝñáí üìùò ôçò óõìðÜèåéáò êáé ôùí åõ-
÷áñéóôéþí, ðñÝðåé íá ôïõò óôçñßæïõìå êáé ïéêï-
íïìéêÜ, áãïñÜæïíôáò áðü ôá ìáãáæéÜ ôïõò, þóôå
íá ìðïñÝóïõí êáé áõôïß íá “ôá âãÜëïõí ðÝñá”.
Äåí ÷Üèçêå ï êüóìïò áí êÜðïéá ðñïúüíôá åßíáé
ëßãï ðïéü áêñéâÜ. Ïýôå åßíáé óùóôü íá ãßíåôáé

óýãêñéóç ìå ôá óïýðåñ ìÜñêåô ôçò ÁèÞíáò. Äéá-
öïñåôéêÜ ôï ÷ùñéü ðñïïäåõôéêÜ èá óâÞóåé,
ðñÜãìá ðïõ êáíÝíáò ìáò äåí èÝëåé. Áêüìç åõ÷á-
ñéóôßåò êáé óõã÷áñçôÞñéá ïöåßëïõìå êáé óå ü-
ëïõò åêåßíïõò ôïõò ðáôñéþôåò ðïõ áöéëïêåñ-
äþò êáé áíéäéïôåëþò ðñïóöÝñïõí ôéò üðïéåò õ-
ðçñåóßåò ôïõò óôï Åêêëçóéáóôéêü êáé ôï Ôïðé-
êü Óõìâïýëéï ôïõ ÷ùñéïý Þ üðïõ áëëïý. Éäéáß-
ôåñåò åõ÷áñéóôßåò åêöñÜæïõìå êáé óôïí ðñù-
ôïðñåóâýôåñï ôïõ ÷ùñéïý ìáò ðáôÝñá ÓùôÞ-
ñéï.

4) ÓÕÃÃÑÁÖÇ ÂÉÂËÉÏÕ
Ç óõããñáöÞ åíüò âéâëßïõ ãéá ôçí  ìáêñáßù-

íç éóôïñßá ôïõ ÷ùñéïý êáé ôçò æùÞ  ôùí ðá-
ôñéùôþí áíÜ ôïõò  áéþíåò, èåùñïýìå ðùò åßíáé
Ýíá áíáãêáßï Ýñãï.  ̧ ÷ïõìå áíáöåñèåß êáé óôï
ðáñåëèüí (ÖåâñïõÜñéïò 2005 ö. 158) ãéá ôçí
áíÜãêç áõôÞ. Óêåöôüìáóôå Ýíá âéâëßï ðïõ íá
ôá ðåñéÝ÷åé üëá: Éóôïñßá, ðáñÜäïóç, ëáïãñá-
ößá, ôÝ÷íåò êáé áó÷ïëßåò  ôùí ðáôñéùôþí, ìá-
óôïñéêÝò äïõëåéÝò, óðïõäÝò êáé  åðéóôÞìïíåò
ôïõ ÷èåò êáé ôïõ óÞìåñá êáé ãåíéêÜ üôé Üëëï
èá ìðïñïýóå êáíåßò íá óêåöôåß êáé Ý÷åé ó÷Ý-
óç ìå ôï ÷ùñéü ìáò. ¸íá âéâëßï ðïõ áí ôï
äéáâÜóåé êÜðïéïò, ðïõ äåí Ý÷åé êáìßá ó÷Ýóç
ìå ôï ÷ùñéü, íá êáôáëÜâåé ôé åßíáé ôïõ ÓÝñâïõ
êáé ðïéïé åßíáé ïé Óåñâáßïé.

Ôï Ýñãï áõôü äåí åßíáé êáèüëïõ åýêïëï êáé

äåí ìðïñåß íá ãßíåé óå óýíôïìï ÷ñïíéêü äéÜ-
óôçìá. ×ñåéÜæåôáé ìáêñï÷ñüíéïò ðñïãñáììá-
ôéóìüò êáé ðïëý äïõëåéÜ áðü ðïëëïýò, áí èÝ-
ëïõìå íá ãßíåé êÜôé áîéüëïãï.  ¼ìùò  êÜðïéïé
ðñÝðåé íá êÜíïõí ôçí áñ÷Þ êáé íá óõíå÷ßóïõí
ïé åðüìåíïé. Ç èçôåßá ôïõ óçìåñéíïý ÄÓ ëÞãåé
ôïí åñ÷üìåíï ÄåêÝìâñéï. ÌÝ÷ñé ôüôå èá ìðï-
ñïýóå íá ãßíåé ìßá ðñïåñãáóßá êáé ôï åðüìåíï
ÄÓ, üðïéï êé áí åßíáé,  íá ðñï÷ùñÞóåé ôï Ýñãï
êáé íá ôï ïëïêëçñþóåé, óôç äéåôÞ èçôåßá ôïõ.
ÕðÜñ÷åé ç óêÝøç ãéá äýï ôüìïõò, 200 óåëß-
äùí ðåñßðïõ ï êáèÝíáò. Óôïí Ýíá èá ìðïñïý-
óå íá  ðåñéëáìâÜíåôáé üôé Ý÷åé ó÷Ýóç ìå ôçí
éóôïñßá ôïõ Ôüðïõ êáé óôïí Üëëï üëá ôá õðü-
ëïéðá.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Κανονικά συνεχίζονται τα έργα στο Πολι-

τιστικό Κέντρο, σύμφωνα με τον προγραμ-
ματισμό και τις δυνατότητες του Συνδέσμου.

1) Η επένδυση με πέτρα στο κιόσκι έχει
αρχίσει και θα συνεχιστεί στην πρόσοψη της
αίθουσας.

Χαιρόμαστε γιατί όλες οι πληροφορίες
που έχουμε για τον εργολάβο είναι θετικές,
όχι μόνο σε ότι αφορά τις τεχνικές του ικα-
νότητες, αλλά και σε ότι αφορά τον καλό
του χαρακτήρα, τη συνέπειά του  στις υπο-
χρεώσεις του και την τιμιότητα του. Ελπί-
ζουμε πως οι εντυπώσεις μας θα είναι α-
κόμη καλύτερες όταν θα τελειώσει η συ-
νεργασία μας.

3) Ο Γιάννης Ρουσιάς,  που έχει αναλά-
βει  τα μπετά στην  διαμόρφωση της πλα-
τείας, έχει προγραμματίσει να αρχίσει τις
εργασίες αμέσως μετά του Αγίου Κωνστα-
ντίνου. Είμαστε βέβαιοι πως θα κάνει ότι
μπορεί καλύτερο για το Σύνδεσμο και τους
πατριώτες.

4) Ο Θανάσης Σχίζας, που προσφέρει
την προσωπική του εργασία  για την
ηλεκτρολογική εγκατάσταση, έχει  πει πως
θα κατέβει περί το τέλος Μαΐου (πιθανότα-
τα τώρα που διαβάζετε την εφημερίδα  να
έχει αρχίσει τα σκαψίματα).

Συνέχεια στη σελ. 8

Το κιόσκι όπως δεν θα το ξαναδούμε.
Σύντομα θα αλλάξει όψη.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2008

Γιορτάσθηκε και φέτος η μνήμη των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης στο ομώνυμο εκκλησά-
κι, στους Αράπηδες. Το γεγονός ότι ήταν μεσο-
βδόμαδα, εργάσιμη ημέρα, δεν εμπόδισε πολ-
λούς πιστούς να πάνε από την Αθήνα, επί τού-
του στους Αράπηδες, για να τιμήσουν τους Αγί-
ους. Από το πρωί της παραμονής οι Αραπαίοι
άρχισαν τις προετοιμασίες: καθαρισμό της εκ-
κλησίας και του περιβάλλοντα χώρου, στολισμό
της εορτάζουσας εικόνας και της εκκλησίας και
ασφαλώς το μαγείρεμα. Πρωτομάγειρας, όπως
πάντα ο Φώτης Παναγόπουλος με βοηθό του τον
Γιάννη Παγκράτη. Φέτος μάθαμε ότι εκσυγχρονί-
σθηκαν όσον αφορά το μαγείρεμα και το έκαναν
με γκάζι στο προαύλιο της εκκλησίας και όχι με
ξύλα, όπως το έκαναν μέχρι τώρα. Τόσο την ακο-
λουθία του εσπερινού την παραμονή το βράδυ
όσο και τη λειτουργία ανήμερα, παρακολούθη-
σαν πολλοί Αραπαίοι, Σερβαίοι, Μπουζαίοι και
από άλλα χωριά.

Φέτος δεν έβαλαν μουσική ούτε χόρεψαν, λό-
γω του πένθους για τον Αλέξη Χρονόπουλο, που
μας έφυγε πρόωρα τον περασμένο Ιούλιο. Έ-
στρωσαν όμως το παραδοσιακό τραπέζι κάτω α-
πό την αιωνόβια δρυ (δέντρο την λένε οι Αραπαί-
οι) και έφαγαν 3 γίδες βραστές (η μία προσφορά
του Συλλόγου). Ο καιρός ήταν θαυμάσιος και η
φύση καταπράσινη, μετά τις πολλές βροχές που
έριξε φέτος την Άνοιξη στην περιοχή. Έτσι όλοι
οι πανηγυριώτες αποζημιώθηκαν για τον κόπο
τους.

Τους ευχόμαστε και του χρόνου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΑΠΟ 2 ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ

Το ΔΣ του Συνδέσμου μας αισθάνεται την

ανάγκη να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τον Γιώρ-
γο Δ. Τσαντίλη, που πρόσφερε 2.000  ευρώ

για το Πολιτιστικό μας Κέντρο και το Θανάση
Ι. Σχίζα που θα προσφέρει δωρεάν την προ-
σωπική του εργασία, για την πλήρη ηλεκτρο-
λογική εγκατάσταση του  κτιρίου.
Ευχόμαστε στους αγαπητούς πατριώτες κά-

θε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και ελ-
πίζουμε το παράδειγμά τους να το μιμηθούν και
άλλοι πατριώτες “εξωτερικού και εσωτερικού”.
Το ΔΣ σε αναγνώριση της προσφοράς του Γ.

Τσαντίλη και για να μη “χανόμαστε” ανέθεσε

στον Θ. Γ. Τρουπή,  να γράψει ένα σύντομο
βιογραφικό και κάτι από την παιδική τους ηλι-
κία, παρά την “κάθετη” επιθυμία του Γιώρη να
μη γράψουμε τίποτα. Ας μας το συγχωρήσει.
(Διαβάστε στη σελ. 6 μια διασκεδαστική ιστορί-
α.).
Όσο για το φίλο Θανάση ...έχουμε χρόνο μέ-

χρι να τελειώσει τη δουλιά.

¼ëïé èá ðÜñåôå...
Ïé óõíåñãáóßåò ôùí Çë. ×åéìþíá (Ôï ðñþ-

ôï ìïõ ôáîßäé), É. ×ñïíüðïõëï (ÎÜêù), ×. Áè.
Ìáñáãêïý (ÌéêñáóéáôéêÞ åêóôñáôåßá êáé ï-
íüìáôá ðáôñéùôþí ðïõ ðÞñáí ìÝñïò óå áõôÞ
êáèþò êáé óôïí Á´Ðáãê. Ðüëåìï, Éóôïñßá ôïõ
ÁãéáíôñéÜ, óðçëéÝò  êëð), Áè. Óôñßêïõ (Ãëùó-
óïëïãéêÜ-ÅôõìïëïãéêÜ ôçò ëáëéÜò ôïõ ôüðïõ
ìáò), È. Ê. ÔñïõðÞ (Ïé Üíèñùðïé ôçò óêáëù-
óéÜò óôï ðåñéïäéêü “Ôá íÝá ôùí Êïêëáßùí”),
ïé ðáñáãùãïß ôïõ ÄÞìïõ Çñáßáò êáé ó÷üëéá
ãéá ìßá åîáéñåôéêÞ Ýêäïóç ôïõ ÄÞìïõ Çñáßáò
ìå ôßôëï “Çñáßá” èá äçìïóéåõèïýí óå åðü-
ìåíá öýëëá ÁñôïæÞíïõ. Ëßãç õðïìïíÞ.

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ

Όπως γράψαμε και στο προηγού-
μενο φύλλο του “Αρτοζήνου”, ο αντι-
δήμαρχος του Δήμου Ηραίας συγχω-
ριανός μας Αθανάσιος Μπόρας μας
πληροφόρησε πως ο Δήμος αποφά-
σισε την αναγραφή ονομάτων στο υ-
πάρχον μνημείο του χωριού, πράγμα
που είχαμε συζητήσει και στο παρελ-
θόν και είχε εισηγηθεί η λαϊκή συνέ-
λευση το περασμένο καλοκαίρι. Μας
ζήτησε να αναδημοσιεύσουμε στον
ΑΡΤΟΖΗΝΟ τον κατάλογο των ονομά-
των και να ενημερώσουμε τους πα-
τριώτες ότι πρόκειται για την τελευ-
ταία ειδοποίηση, που σημαίνει πως
πρέπει όλοι να μελετήσουμε με προ-
σοχή τα ονόματα και να επισημάνου-
με τυχόν λάθη, παραλείψεις ή οτιδή-
ποτε άλλο χρήσιμο για τον συγκεκρι-
μένο σκοπό.

συνέχεια στη σελ. 5
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Ιδιοκτησία:
Σύνδεσμος Σερβαίων Αρκαδίας

“Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”
Αγίου Μάρκου 16, 5ος όροφος

Τ.Κ. 10560, Αθήνα
Τηλ.: 210 3229904

Α.Φ.Μ.: 099547610
ΔΟΥ: E΄ ΑΘΗΝΩΝ

•
Υπεύθυνος Έκδοσης:

Ηλίας Χειμώνας
Πρόεδρος του Συνδέσμου

Τηλ.: 210-6525920 και 210-6519810
•

Συντακτική Επιτροπή:
Χ. Μαραγκός, Η. Χειμώνας,

Θ.Γ. Τρουπής
•

Συνδρομή: 20 ΕΥΡΩ
Εξωτερικού: 30 δολ. Αμερ.

- 80 δολ. 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

ΚοινωνικάΚοινωνικάΚοινωνικάΚοινωνικάΚοινωνικάΚοινωνικάΚοινωνικάΚοινωνικάΚοινωνικάΚοινωνικά
ΒΑΠΤΙΣΗ

Την  17.5.2008 ο Γιάννης και
Ντίνα  Τρουπή βάπτισαν το αγο-
ράκι τους στην εκκλησία Αγίας Πα-
ρασκευής στη Σκοπή Τριπόλεως
και του έδωσαν το όνομα του παπ-
πού του Αναστασίου Τρουπή. Α-
κολούθησε μεγάλη δεξίωση στο
Κέντρο ΕΠΑΥΛΙΣ.  Το μυστήριο πα-
ρακολούθησε και ο προπάππος του
Γιάννης Τρουπής  (Γκράβαρης)
96 χρονών, που προσφώνησε   τους
καλεσμένους και έσυρε από τους
πρώτους  το χορό,
Ο ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ  εύχεται να τους

ζήσει ο Αναστάσης.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Το Σάββατο 3 Μαΐου 2008 αρ-
ραβωνιάστηκαν στην Αθήνα ο Γιάν-
νης Θ. Βέργος και η Βάλια Κερα-
μιδά από Καβάλα.
Τους ευχόμαστε καλή στέψη και

ότι καλύτερο επιθυμούν στη ζωή
τους.

ΓΑΜΟΙ
—Στις 30 Δεκεμβρίου 2007, η-

μέρα Κυριακή, στον Ιερό Ναό της
Αγίας Βαρβάρας Θεσσαλονίκης τέ-
λεσαν τους γάμους τους ο Ιωάν-
νης Τσούμας, καθηγητής Κοινω-
νιολογίας και η Ανδριανή Π. Λια-
τσοπούλου , καθηγήτρια Φιλολο-
γίας.
Οι γονείς τους και ο ΑΡΤΟΖΗ-

ΝΟΣ τους εύχονται κάθε ευτυχία
στη ζωή τους.

—ΣτΙς 10 Μαΐου 2008 ο Χρή-
στος Μπαλάσκας, γιός της Μαρ-
γαρίτας Ι. Κλεισούρα (Γιανέλλη)
παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρ-
διάς του Μαρία Κουφουλιόλιου
στην εκκλησία Αγίου Ελευθερίου
στα Κάτω Πατήσια. Μετά την στέ-
ψη ακολούθησε πλούσιο γεύμα σε
Κέντρο της Πάρνηθας.
Ευχόμαστε κάθε ευτυχία.

Γ. Δ. Βέργος

—Στις 17 Μαΐου 2008 η Μαρία
Χ. Δάρα και ο Αλέξανδρος Σκέντος
παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Αγί-
ας Τριάδας στο Ν. Ηράκλειο. Μετά
το γάμο ακολούθησε γλέντι σε
κέντρο της Πάρνηθας.
Στους νεόνυμφους ευχόμαστε

βίον ανθόσπαρτον

ΘΑΝΑΤΟΙ
ΣΑΛΑΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 62 ΕΤ.
ΣΥΖ. ΓΙΑΝΟΥΛΑΣ Λ. ΒΕΡΓΟΥ

Ο Παρασκευάς άφησε την τελευ-
ταία του πνοή στην Αθήνα στις 22
Απριλίου 2008 και κηδεύτηκε  στο
κοιμητήριο των Αγίων Αναργύρων
στις 24.4.2008, παρουσία πολλών
συγγενών και φίλων. Ήταν παντρε-
μένος με τη Γιανούλα Λ. Βέργου
και απέκτησαν 3 αγόρια, που τα με-
γάλωσαν με πολύ φροντίδα και α-
γάπη. Ήταν καλός οικογενειάρχης,
φιλότιμος  και εργαζόταν στις α-
στικές συγκοινωνίες. Δυστυχώς
είχε την ατυχία να αρρωστήσει  α-
πό χρoνία νόσο και να φύγει πολύ
νωρίς από κοντά μας. Έφυγε ευ-
χαριστημένος με τη φροντίδα και
τη συμπαράσταση της οικογένειας
του και των συγγενών του.
Θα τον θυμόμαστε με τις καλύ-

τερες αναμνήσεις. Ας είναι ελαφρό
το χώμα “των Αγίων Αναργύρων”,
που τον σκέπασε.

 Ι. Στ. Βέργος
(Στη μνήμη του και στη μνήμη της

Τασούλας  Βέργου πρόσφεραν
στο Σύνδεσμο  50 ευρώ  ο Γιάννης
Στ. Βέργος, 50 ο Γιώργος Ι. Βέρ-
γος και 50 ο Γιάννης Ν. Βέργος).

ΒΕΡΓΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 93 ΕΤΩΝ
ΣΥΖ. ΑΘΑΝ. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Την Κυριακή 11.5.08 μας άφησε
για πάντα, πλήρης ημερών, η θεια
Τασούλα και κηδεύτηκε την επο-
μένη στο κοιμητήριο Αγίου Βασι-
λείου στο Περιστέρι. Ήταν το τε-
λευταίο παιδί του Νύσιου Βέργου.
Παντρεύτηκε στο χωριό το Διαμα-
ντή Κ. Βέργο, ο οποίος δυστυχώς
σκοτώθηκε λίγους μήνες μετά το
γάμο, στον πόλεμο του 1940 και
δεν απέκτησαν παιδί. Το 1948 πα-
ντρεύτηκε το Θανάση Φιλόπουλο
από Σαρακίνι Καρύταινας, που ή-
ταν χωρισμένος με 2 παιδιά και α-
πέκτησαν 4 κορίτσια. Έφυγαν από
το χωριό, ήρθαν στην Αθήνα  και
εγκαταστάθηκαν στο Περιστέρι.
Η θεια Τασούλα  ήταν πολύ ερ-

γατική και φιλότιμη γυναίκα. Δού-
λεψε σκληρά σε πολλές δουλειές
και μεγάλωσε με αγάπη και φρο-
ντίδα τα κορίτσια της. Τα μόρφωσε
και τα καλοπάντρεψε με εξαιρετι-
κούς άντρες επιχειρηματίες. Έ-
φυγε από τη ζωή ευχαριστημένη,
γιατί άφησε τα παιδιά της πολύ κα-

λά αποκατεστημένα.
Τα πρώτα χρόνια της θειας ήταν

φτωχικά. Όμως ποτέ δεν της έλει-
ψε η αισιοδοξία και το γέλιο. Είχε
πλούσια καρδιά, μας αγαπούσε ό-
λους, ιδιαίτερα τα παιδιά της,  τα
εγγόνια της, τα δισέγγονα της και
τα ανίψια της   που τα καμάρωνε και
πάντα είχε έναν καλό λόγο για  τον
καθένα. Έτσι την αγαπούσαν όλοι.
Το σπίτι της ήταν σταθμός, σημείο
αναφοράς για όλους τους συγγε-
νείς. Ήταν ο συνδετικός κρίκος για
το σόι. Ότι είχε το έβγαζε στο τρα-
πέζι να μας ευχαριστήσει.  Τίποτα
δεν φύλαγε για το αύριο. Θα θυμό-
μαστε αυτό που με γέλιο έλεγε:
“Φάτε ρε, πιέτε, δουλεύτε και γλε-
ντάτε”. ́Ηταν πολύ φιλότιμη και φι-
λόξενη και ο Θεός όχι μόνο της έδι-
νε το καθημερινό, αλλά τη βοήθη-
σε να βγάλει και σύνταξη ΙΚΑ.
Η θεια Τασούλα ευτύχισε να ζή-

σει καλά γεράματα, κοντά στα 4 κο-
ρίτσια της και τους γαμπρούς της.
Από κοντά ήσαν 9 εγγόνια και 14
δισέγγονα. Όλοι αγαπημένοι. Έφυ-
γε μέσα από την οικογένεια ευχα-
ριστημένη,  χαμογελαστή με τη μι-
λιά  στο στόμα και πολλές ευχές.
Ήταν ευλογημένη και μακαρισμέ-
νη και τα τέλη της ζωής της ήσαν
χριστιανικά, ανώδυνα και ειρηνικά.
Έτσι θα την θυμόμαστε.
Στην κηδεία της την συνόδευσαν

πολλοί συγγενείς  με τις οικογέ-
νειες τους καθώς και τα 16 πρωτα-
νήψια της, με τη σειριά τους.

Ι. Στ. Βέργος
(Στη μνήμη της, τα παιδιά της πρό-

σφεραν 200 ευρώ στο Σύνδεσμο).

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Την Κυριακή 18 Μαΐου έγινε στο

χωριό το ετήσιο μνημόσυνο της Μα-
ρίας Σχίζα, κόρης του Γιώργη και
της Βασιλικής Σχίζα

***
Την Κυριακή 13 Απριλίου έγινε

στο χωριό το 40ήμερο μνημόσυνο
της Μαρίνας Β. Μαραγκού.

***
Την Κυριακή, 22 Ιουνίου,  θα γί-

νει στον Άγιο Κωνσταντίνο στους
Αράπηδες το ετήσιο μνημόσυνο του
Αλέξη Χρονόπουλου

TURIST CLUB
Είναι το νέο εστιατόριο-καφέ

και αίθουσα δεξιώσεων 400 α-
τόμων  στην Ολυμπία, που άνοι-
ξαν τα παιδιά του Ηλία Ν. Σχίζα,
Γρηγόρης, Χρήστος και Ιάσονας,
που ενδιαφέρονται πολύ για το
χωριό του πατέρα τους.  Τους
ευχόμαστε καλές δουλειές. Τηλ.
26240-23001.  Τα ίδια παιδιά έ-
χουν και το κέντρο “Κήπος” στο
μουσείο, της οδού Πατησίων

Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ

CAFE-BRASSERIE

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕΑΠΟΛΑΥΣΤΕΑΠΟΛΑΥΣΤΕΑΠΟΛΑΥΣΤΕΑΠΟΛΑΥΣΤΕ
ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΣΑΣΤΟΝ ΚΑΦΕ ΣΑΣΤΟΝ ΚΑΦΕ ΣΑΣΤΟΝ ΚΑΦΕ ΣΑΣΤΟΝ ΚΑΦΕ ΣΑΣ
ΣΕ ΕΝΑ ΔΡΟΣΕΡΟΣΕ ΕΝΑ ΔΡΟΣΕΡΟΣΕ ΕΝΑ ΔΡΟΣΕΡΟΣΕ ΕΝΑ ΔΡΟΣΕΡΟΣΕ ΕΝΑ ΔΡΟΣΕΡΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

    Πατησίων 44 Αθήνα,

τηλ 210-8810777

(Από τα παιδιά του Ηλία Ν.  Σχίζα)

EΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΩΤΗΡΙΟ
Ο Αναστάς Χριστός ο αίρων την αμαρτίαν του κό-

σμου, ευχόμαστε να χαρίσει σε όλους μας υγεία, αγάπη
και φιλάνθρωπο διάθεση προς τον πλησίον και να
φωτίζει τις ηγεσίες και τους οικονομικά ισχυρούς της
γης να απαλλάξουν από το σταυρό του μαρτυρίου
όσους υποφέρουν από πείνα, ασθένειες, βασανιστήρια
και ξεριζωμό από τις πατρογονικές εστίες.

Στην ηγεσία του Συλλόγου εύχομαι εγκάρδια την
θεία ευλογία του Υιού Του Θεού Του Αναστάντος.

Χριστός Ανέστη-Χρόνια Πολλά
Ο Ιερέας της Ενορίας σας Πατήρ Σωτήριος

ΠΑΣΧΑ 2008 ΣΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥ
Γράφει η Φανή Παναγοπούλου-Μάνου

Όταν ήρθαμε στην  Αθήνα στη δεκαετία του 1950, νοσταλγού-
σα για αρκετά χρόνια να κάνω ΠΑΣΧΑ στο χωριό. Πέρασαν 30
χρόνια για να το καταφέρω. Το είχα σαν απωθημένο και πίστευα
πως και μετά τόσα χρόνια, θα ζούσα το Πάσχα των παιδικών μου
χρόνων. Φυσικά διαψεύστηκα οικτρά. Τα τελευταία χρόνια συνη-
θίζουμε να κάνουμε Πάσχα στο χωριό, δυστυχώς όμως κάθε
χρόνο μου λέει και κάτι λιγότερο. Ίσως φταίει και η ηλικία που τα
βλέπω κάπως έτσι,  με το μάτι δηλαδή ενός αδιάφορου θεατή.

Φέτος το φέραμε από δω, το φέραμε από κει, να πάμε, να μην
πάμε, καταλήξαμε τελικά να πάμε.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
Ξεκινήσαμε από την Αθήνα και το μεσημεράκι φτάσαμε στο χωριό. Ημέρα ηλιόλουστη,

αυτοκίνητα αρκετά, άνθρωποι όμως ...πουθενά. Ξεπεζέψαμε, ξεκουραστήκαμε και το από-
γευμα -επιμένοντας ελληνικά και παραδοσιακά- στην εκκλησία για το καθιερωμένο ευχέλαιο.
Είμαστε καμιά τριανταριά άνθρωποι στην εκκλησία, το πλείστον γυναίκες. Παρακολουθήσαμε
τα του ευχελαίου, μυρωθήκαμε και είπαμε τα δικά μας. Επιστρέψαμε στα σπίτια μας και σε
λίγη ώρα  ξανά στην εκκλησία, για την ολονυχτία. Τα ίδια περίπου  άτομα. Στο ψαλτήρι ο
Γιάννης Σχίζας (Θοδωρόγιαννη τον λένε οι Σχιζαίο), ο Θανάσης Γκούτης, ο Κώστας Δάρας,
ο Νίκος Σχίζας του Στέλιου και σε λίγο και ο Νίκος Λιατσόπουλος. Μπράβο σε όλους αυτούς
που κρατάνε ανοιχτή και ζωντανή την εκκλησία μας και μπράβο σε όλες τις γυναίκες που
φροντίζουν για την καθαριότητα και τον στολισμό, πάντα μέσα στις δυνατότητές τους. Τα
ποιό πολλά μπράβο ασφαλώς ανήκουν στον Παπασωτήρη, που έρχεται στο χωριό και λει-
τουργεί για τους πατριώτες.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ.
Ξημέρωσε η μέρα και δειλά-δειλά άρχισαν να ανοίγουν και άλλα σπίτια  και νέα αυτοκίνητα

να φτάνουν στο χωριό. Το βράδυ, μέσα σε κατανυκτική ατμόσφαιρα,  παρακολουθήσαμε το
“Σήμερον κρεμάται επί ξύλου...”  με τον Παπα-Σωτήρη να σηκώνει το σταυρό και τρία
παλικαράκια να προπορεύονται κρατώντας τα εξαπτέρυγα και το θυμιατό. Ήταν τα αδέλφια
Νίκος και  Ηλίας   Θ. Τρουπής και ο Νικολάκης Γ. Λιατσόπουλος. Όταν άναψαν τα φώτα και
ο κόσμος άρχισε να προχωρά για να προσκυνήσει τον εσταυρωμένο, το μυαλό μου γύρισε
πολλά χρόνια πίσω, όταν ήμουν 10-12 χρόνων και θυμήθηκα ένα σχετικό περιστατικό. Καθώς
προχωρούσαμε λοιπόν  να προσκυνήσουμε, με τη θεια μου τη Γιώργαινα να με κρατάει από
το χέρι, βλέπω μια θεια μπροστά μας να  θέλει να φιλήσει το Χριστό στο πρόσωπο και να
ρίχνει το σταυρό κάτω. Ο κόσμος κοντοστάθηκε και ακούω τη θεια μου να λέει:

“Άιντε να χαθείς Σ....., που θέλει η μούρη σου να φιλήσει το Χριστό στα μούτρα...”.
Αφού σχόλασε η εκκλησία μείναμε καμιά δεκαριά γυναίκες να στολίσουμε τον Επιτάφιο,

όπως συνήθως κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Υποδείξεις και οδηγίες έδιναν η Γεωργία
Κωνσταντοπούλου και ο επίτροπος και ψάλτης Γιάννης Σχίζας. Σε κάποια φάση έτυχε να
στολίζουν  τον Επιτάφιο μόνο “ξενούλες”, όπως λέει  η Βούλα του Νίκου Παπαγεωργίου,
δηλαδή νύφες του χωριού. Ήταν η Βούλα Παπαγεωργίου και η Βούλα Ρουσιά, η Δήμητρα
Τερζή και η Μαρία Κ. Δάρα με την κόρη της. Ελπίζω να μην ξεχνάω καμία. Εμείς οι ντόπιες
τις πειράζαμε λέγοντάς τους πως μας πήραν τα καλύτερα παιδιά. Η απάντηση ήταν άμεση
και ομαδική. “Ας ανοίγατε τα μάτια σας...” Τελειώσαμε γύρω στις μία. Εύχομαι σε όλες και
του χρόνου.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Συννεφιασμένος ουρανός και  πένθιμος ο  ήχος της καμπάνας, μας θύμισαν τα μαρτύρια

και τη σταύρωση του Χριστού. Στην εκκλησία, που μοσχοβολούσε από το θυμίαμα και τον
στολισμό και παρέμεινε ανοιχτή όλη τη μέρα για να προσκυνήσει ο κόσμος, πήγα μετά την
αποκαθήλωση. Το βράδυ στον επιτάφιο είχε αρκετό κόσμο, όχι όμως όπως τα προηγούμενα
χρόνια, μάλλον λόγω καιρού, αφού τα μέσα ενημέρωσης είχαν ενημερώσει πως ο καιρός θα
είναι άσχημος. Παρακολουθήσαμε με συγκίνηση και κατάνυξη όλα εκείνα τα συγκλονιστικά
τροπάρια και εγκώμια της ημέρας και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε περιφορά του
επιταφίου, γιατί άρχισε να βρέχει για καλά...

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
Με βροχή και ομίχλη, που κράτησαν όλη την ημέρα,  αρχίσαμε τις προετοιμασίες για την

ανάσταση και τον εορτασμό του Πάσχα. Το βράδυ πήγαμε όλοι στην εκκλησία για το “Χριστός
Ανέστη”. Μετά το “Δεύτε λάβετε φως” η εκκλησία δυστυχώς σχεδόν άδειασε, όπως συμβαί-
νει και στην Αθήνα και όλοι πήγαν για τη μοσχομυριστή μαγειρίτσα.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.
Άσχημος καιρός με γεναριάτικο κρύο και συννεφιά που δεν θύμιζε πασχαλινή ημέρα.

Ευτυχώς δεν έβρεχε και δειλά-δειλά στήθηκαν κάποιες ψησταριές, κάπως βουβά όμως,
χωρίς δηλαδή φωνές και τραγούδια. “Τζερτζελές” ακουγότανε στο πάνω χωριό, στο σπίτι
του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου και στο κάτω χωριό, κάπου στα Στρικαίικα.
Όμως και στο κέντρο του χωριού κάτι έγινε. Ο Κώστας Μαντάς με τη βοήθεια του Μιχάλη
Μάνου έφτιαξαν ένα εξαιρετικό κοντοσούβλι, που τιμήθηκε δεόντως και φαγώθηκε κυρίως
“στο χέρι” μαζί με φίλους, γείτονες και περαστικούς. Καλά ήταν. Και του χρόνου να είμαστε
καλά.

ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΛΛΑΞΑΝΕ.
Το Πάσχα που έζησα ως παιδί και κουβαλάω στο μυαλό μου, όπως και πολλοί άλλοι

πατριώτες, δεν υπάρχει πια και τούτο είναι φυσικό. Απλά δεν θέλουμε να δεχθούμε πως
μεγαλώσαμε και πως οι καιροί αλλάξανε και θέλουμε να ξαναζήσουμε αυτά που ζήσαμε όταν
είμαστε παιδιά. Και έτσι πάντως το Πάσχα στο χωριό είναι ενδιαφέρον. Μακάρι να κατεβαίνει
ο κόσμος τις ημέρες αυτές στο χωριό, να του δίνει ζωή που την έχει τόσο ανάγκη και  να
χαίρεται με ότι γίνεται τώρα.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ σε όλους και του χρόνου να ευχηθούμε να έχει καλύτερο καιρό και να
πάει περισσότερος κόσμος στο χωριό.

*****
Μάθαμε πως την Πέμπτη το βράδυ, πρωτομαγιά και παραμονή εορτασμού της Ζωοδόχου

Πηγής, έγινε “γερό νταβαντούρι” στο μαγαζί του Γιάννη Ρουσιά, με πολλούς πατριώτες,
κλαρίνο από τον Παπα-Σωτήρη και καλό τσιμπούσι. Χρόνια πολλά σε όσους συμμετείχαν και
του χρόνου να εορτάσουμε όλοι μαζί την Παρασκευή της ΛΑΜΠΡΗΣ. Αμήν.

B O M A R
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
Μαρία Αν. Μπόρα

Καρύστου 12 Πετρούπολη Τηλ. 210-5010550
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Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ    ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

συνέχεια στη σελ. 8

1)Από τον πατριώτη  μας Αθανάσιο Π. Στρίκο λάβαμε την παρακάτω επιστολή.
“Á÷áìíü ÷ùñéü ôá ëßãá óðßôéá”

(Äçìïóéåýåôáé êáé óôçí åöçìåñßäá “ÊñçôéêÞ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇ”)

Ôïõ åêäüôç ôçò åöçìåñßäáò ÊñçôéêÞ
ÅÍÇÌÅÑÙÓÇ” êáé Äçìïóßá  ÃñÜöïíôïò

Âáóéëåßïõ Ê. Ó÷ßæá (ÓÅÑÂÁÉÏÕ)

Ï Éôáëüò ðïëéôéêüò, êáôÜ  ôçí ÁíáãÝííçóç,
Íéê. ÌáêéáâÝëé (1469-1527) ãñÜöåé óôï âéâëßï
ôïõ -Ï Çãåìüíáò- ðùò,

 “üôé åîõðçñåôåß ôïí ðïëéôéêü çãÝôç åßíáé
êáé íüìéìï”.

 Ðñüêåéôáé ãéá ôç âÜóç ôïõ “ìáêéáâåëéóìïý”
óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá åñìçíåýåôáé  ç ñáäéïõñ-
ãßá óôçí ðïëéôéêÞ êáé ç áíçèéêüôçôá áðÝíáíôé óå
áñ÷Ýò êáé áîßåò. Ïé áíôßðáëïé áõôïý ôïõ êáôáß-

ó÷õíôïõ ðïëéôéêïý äüãìáôïò, ÷áñáêôÞñéæáí ôïí ÌáêéáâÝëé êõíéêü óôç óõìðå-
ñéöïñÜ êáé áíÞèéêï óôçí åíÜóêçóç ôçò äéïßêçóçò, Ýííïéåò âåâáßùò ðïõ óõíé-
óôïýí ôïí

“ìáêéáâåëéóìü”.
Áõôü ôï Üèëéï ðïëéôéêü äüãìá ôùí ìç÷áíïññáöéþí åßíáé åõñýôåñá ãíùóôü

óôç ÷þñá ìáò ìå ôç öñÜóç
“äéáßñåé êáé âáóßëåõå”.
Ìå áðëü ðáñÜäåéãìá èá áíáöåñèïýìå óôç ìáêéáâåëéêÞ åöáñìïãÞ ôïõ “äéáßñåé

êáé âáóßëåõå” óôçí ÅíùìÝíç(;) Åõñþðç áëëÜ êáé óôç ÷þñá ìáò, áðü ôçí ìïíáäé-
êÞ õðåñäýíáìç, ôçí åêåßèåí ôïõ Áôëáíôéêïý. Ïé Åõñùðáßïé ëïéðüí ðñïêåéìÝ-
íïõ íá åðéóêåöôïýí ôéò ÇÐÁ ïöåßëïõí íá Ý÷ïõí åöïäéáóèåß ìå âßæá áðü ôá
áìåñéêÜíéêá ðñïîåíåßá. Ç ìáêéáâåëéêÞ áìåñéêÜíéêç äéðëùìáôßá “äéáßñåóå” ôá
êñÜôç ôçò Åõñþðçò óå äýï êáôçãïñßåò. Ó’ áõôÜ ðïõ ïé ðïëßôåò ôïõò ìðïñïýí íá
ðçãáßíïõí óôéò ÇÐÁ ÷ùñßò âßæá êáé ôçí Üëëç êáôçãïñßá ðïõ ïé êÜôïéêïß ôïõò
ðñÝðåé íá Ý÷ïõí åîáóöáëßóåé ðñïçãïõìÝíùò âßæá.

Ç ÷þñá ìáò “êáôáôÜ÷ôçêå” áðü ôïõò ÁìåñéêÜíïõò óôçí êáôçãïñßá ôùí êñá-
ôþí åêåßíùí üðïõ ïé ðïëßôåò ôïõò ðñÝðåé ðñïçãïõìÝíùò íá õðüêåéíôáé óå Ýëåã-
÷ï, äçëáäÞ íá Ý÷ïõí âßæá ãéá ôçí åßóïäü ôïõò óôçí ÁìåñéêÞ. ÅðåéäÞ ëïéðüí óôç
ÃçñáéÜ ¹ðåéñï äåí õðÜñ÷åé áññáãÝò Åõñùðáúêü ìÝôùðï óôï èÝìá áõôü êáé
åðåéäÞ ìåñéêÜ êñÜôç ôçò Å.Å. êáôÜ ðáñÜâáóç ôïõ Êïéíïôéêïý Äéêáßïõ Ý÷ïõí
êÜíåé äéìåñåßò óõìöùíßåò ìå ôéò ÇÐÁ, ç ÅëëÜäá åìðëÝêåôáé áõôÞ ôçí ðåñßïäï
óôç ìáêéáâåëéêÞ ðïëéôéêÞ ôçò õðåñäýíáìçò.

Ç ÅëëçíéêÞ êõâÝñíçóç ãéá íá åðéôý÷åé ôçí åîáßñåóç ôùí ÅëëÞíùí þóôå íá
ìåôáâáßíïõí ÷ùñßò âßæá óôéò ÇÐÁ, èá õðï÷ñåùèåß óå áíôáëëÜãìáôá ! Óõãêå-
êñéìÝíá èá ðáñÝ÷ïíôáé ðëçñïöïñßåò óôïõò ÁìåñéêÜíïõò ãéá ôïõò ̧ ëëçíåò ðïõ
èá ðçãáßíïõí óôéò ÇÐÁ. ÙñáéïðïéçìÝíá ôéò ðëçñïöïñßåò áõôÝò ïíïìÜæïõí

“ìÝôñá óõíåñãáóßáò (!) êáé áóöÜëåéáò”.
Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò ïé ôáîéäéþôåò ¸ëëçíåò ðñïò ôéò ÇÐÁ èá ÷ñåéÜæï-

íôáé “çëåêôñïíéêÞ åîïõóéïäüôçóç”
áðü ôïõò ÁìåñéêÜíïõò áöïý ðñþôá ïé åëëçíéêÝò áñ÷Ýò èá ôïõò ðáñÝ÷ïõí

ðëçñïöïñßåò áêüìç ãéá èÝìáôá ôïõ ðïéíéêïý êþäéêá, ôçò öïñïëïãéêÞò äÞëù-
óçò êáé Üëëùí ðñïóùðéêþí äåäïìÝíùí ðïõ åßíáé áðáãïñåõôéêÜ ãéá êïéíïðïßç-
óç óôç ÷þñá ìáò.

…Óôçí éäéáßôåñç ðáôñßäá ìïõ, ïé èõìüóïöïé ðáôñéþôåò ìïõ ëÝíå:
“Á÷áìíü ÷ùñéü ôá ëßãá óðßôéá”.
Èá óõìðëÞñùíá, ðïõ ÷ñÞæïõí äõíáôþí …ìðñïóôÜñçäùí.
(Ó.Ó. ìðïñåß åê ðñþôçò üøåùò ôï ðáñáðÜíù Üñèñï íá ìïéÜæåé ìå ðïëéôé-

êü, ïõóéáóôéêÜ üìùò äåí åßíáé, ãéáôß áöïñÜ -êáé èßãåé- üëïõò ôïõò ¸ëëçíåò.
Ï Âáóßëçò Ó÷ßæáò, ãéá ôïõò íåüôåñïõò êáé üóïõò äåí ôïí ãíùñßæïõí, åßíáé
áðüóôñáôïò áîéùìáôéêüò ôçò Áóôõíïìßáò êáé ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá åêäßäåé
ôçí åöçìåñßäá “ÊñçôéêÞ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇ”, ôçò ïðïßáò åßíáé êáé éäéïêôÞôçò).

Τιμημένοι φίλοι και πατριώτες:
Με ξαφνιάσατε ευχάριστα. Μιλώ για το φύλλο Ιανουαρί-

ου-Φεβρουαρίου 2008 του “Αρτοζήνου”. Με υποχρεώσατε
με τα τόσα κολακευτικά για μένα. Βίωσα τη χαρά που μου
δώσατε. Σας ευχαριστώ από καρδιάς.
Μετά από αυτά, είπα να στείλω κάτι για την εφημερίδα.

Μα σ΄αυτό το “κάτι” τι άνεμος πρέπει να φυσάει;
Ύστερα από πολύ σκέψη επέλεξα τη γλώσσα Του τόπου

μας. Θα τα δείτε άλλωστε. Και μακάρι οι πενιχρές μου
σκέψεις πάνω στην προέλευση χαρακτηριστικών λέξεων
του χωριού μας να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των πατριω-
τών και των αναγνωστών του “Αρτοζήνου”. Όλα τα άλλα τα
λέει το κείμενο που στέλνω.
Ένα μεγάλο “ευχαριστώ” χρωστώ ακόμα στον πατριώτη

μας Νίκο Παπαγεωργίου, που ξέρει να υποχρεώνει. Πως
όμως; Γοητεύοντας, συγκινώντας, διδάσκοντας, προτείνο-
ντας, προσφέροντας. Τον ευγνωμονώ σαλπίζοντας την ευ-
γνωμοσύνη μου τετραμερούθε.
Και σας εύχομαι πατριώτες: Να ζείτε πάντα στη χαρά

του πνεύματος και της οικογενειακής Σας ευτυχίας. Όλοι
σας και ο καθένας χωριστά. Να έχετε ούλα τα καλά του
φωτός, της αγάπης και της χαράς. Καλή Λαμπρή. Υγεία και
ρώμη να σας ζωογονεί πάντα. Εσάς και όλους τους πατριώ-
τες.
Με αγάπη Αθανάσιος Στρίκος
Σχόλιο “Α”
Για τους νεότερους και όσους δεν γνωρίζουν τον

πατριώτη Αθανάσιο Στρίκο τους πληροφορούμε πως
ο Θάνος είναι το τρίτο παιδί του Πανάγου Στρίκου,
μετά τη Βάσω και το Μήτσιο.
Ο Θάνος τελείωσε το γυμνάσιο στα Λαγκάδια και

σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία. Οι πνευμα-
τικές του ανησυχίες και η δραστηριότητά του τον ο-
δήγησαν στη συνέχεια στη σχολή αξιωματικών της
Αστυνομίας. Υπηρέτησε στα σώματα ασφαλείας και
αποστρατεύθηκε πριν λίγα χρόνια με το βαθμό του
ταξιάρχου. Ζει στη Μαγούλα Λακωνίας. Ο Θάνος εί-
ναι άνθρωπος με ιστορικές, λαογραφικές, παραδο-
σιακές και άλλες πνευματικές και λογοτεχνικές ανα-
ζητήσεις.
Αγαπητέ Θάνο, παρόλο που όλα σχεδόν τα μέλη

του ΔΣ έχουμε πολλά χρόνια να σε δούμε, με τα
λόγια που μας γράφεις και όσα κατά καιρούς δικά

σου κείμενα έχουμε διαβάσει είναι σαν να σε είδα-
με χθες. Ο γράφων (για να μην ξεχνάμε και την
καθαρεύουσα) σε θυμάται πριν 45 περίπου χρό-
νια, ένα απογευματινό, εκεί στη Ράχη κοντά στο
Λεύκο, που του απήγγειλες κάποιο ποίημα ή μερι-
κούς  στοίχους κάποιου σημαντικού λογοτέχνη. Τον
εντυπωσίασες τόσο που το θυμάται ακόμη. Αν θυ-
μηθείς το στιγμιότυπο θα καταλάβεις και ποιος
γράφει αυτές τις λέξεις. Πάντως σε ευχαριστούμε
πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, μα ποιό πολύ σε
ευχαριστούμε για τη συνεργασία που μας έστειλες.
Παρά τις δυσκολίες που έχει το πολυτονικό σύ-
στημα τα καταφέραμε με πολύ μεγάλη μας χαρά
(αγωνιζόμαστε για την παράδοση του Τόπου μας,
όπως και εσύ) και δημοσιεύουμε στη σελίδα 6 την
πρώτη ενότητα.
Ελπίζουμε, αγαπητέ Θάνο,  η συνεργασία σου με το

Σύνδεσμο να συνεχισθεί και θα χαρούμε να σε δούμε
και σε εκδηλώσεις του. Υπάρχει η σκέψη να εκδώσει ο
Σύνδεσμος ένα βιβλίο, όπως γράφουμε σε άλλη στήλη
και θα θέλαμε  και εσύ με το ταλέντο χειρισμού του
λόγου που έχεις και τις γνώσεις που διαθέτεις να είσαι
ένας από τους πολλούς συγγραφείς που θα συμβάλλουν
σε αυτό.  Προς το παρόν πάντως πρόκειται μόνο για
σκέψεις.
Γνωρίζεις ασφαλώς πως στο χωριό ο Σύνδεσμος

φτιάχνει ένα Πολιτιστικό Κέντρο. Και εκεί θα θέ-
λαμε σε κάποια πνευματική εκδήλωση να συμμετέ-
χεις και εσύ ως ομιλητής.  Προς το παρόν και αυτό
βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής και έχει μέλλον
μέχρι να ολοκληρωθεί.
Αφού σε ευχαριστήσουμε και πάλι για τη συνερ-

γασία σου,  στέλνουμε σε σένα και την οικογένειά
σου τις καλύτερές μας ευχές. Πάνω από όλα υγεία.

(Με τη  συμμετοχή του Θάνου Στρίκου ο αριθμός
των Σερβαίων στρατηγών που  συνεργάζονται με
τον  ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ ανέρχεται σε πέντε. Χαιρόμα-
στε ιδιαίτερα γι αυτό και τους ευχαριστούμε πάρα
πολύ. Περιμένουμε τον 6ο. Ένας με πολύ δυνατή
πένα ζει και εργάζεται σε μεγάλη πόλη της κεντρι-
κής Ελλάδας. Ελπίζουμε να μας τιμήσει με κάποιο
κείμενό του, ιδιαίτερα από αναμνήσεις της ζωής στο
Γυμνάσιο Λαγκαδίων....).

***
2) Από τον πατριώτη μας  Ηλία Ι. Μπόρα, που ζει

στη Γερμανία, λάβαμε επιστολή με εισηγήσεις και σχό-
λια, αναφορικά με την αναγραφή ονομάτων στο Ηρώο.
Eυχαριστούμε τον εκλεκτό πατριώτη για το ενδιαφέρον
του και τον πληροφορούμε πως το ΔΣ πάντοτε εκτιμά τη
γνώμη του. Σχετικά με τις απόψεις του, η μία μας βρίσκει
απόλυτα σύμφωνους, ενώ για την άλλη έχουμε αντίθετη
άποψη. Ομόφωνα το ΔΣ του Συνδέσμου αποφάσισε να
μη δημοσιεύσει την επιστολή στον ΑΡΤΟΖΗΝΟ. (Το
σημερινό ΔΣ έχει αποφασίσει από της συγκροτήσεώς
του να μη δημοσιεύει κείμενα που αναφέρονται ονομα-
στικά σε πατριώτες και περιλαμβάνουν αρνητικούς χα-
ρακτηρισμούς). Σε απαντητική στον ίδιο επιστολή, του
εξηγήσαμε διεξοδικά τους λόγους, ελπίζοντας στην κα-
τανόηση του.
Ο Ηλίας όμως, όπως φαίνεται, δεν πείσθηκε και απευ-

θύνθηκε και στον συμπολίτη μας ιστοριοδίφη  Ν. Παπα-
γεωργίου.
Ο κ. Παπαγεωργίου είχε την καλοσύνη να μας κοινο-

ποιήσει την απάντηση του, με σκοπό να την δημοσιοποι-
ήσουμε. Η απάντηση  έχει ως εξής:

   Αξιότιμον Κύριον Ηλίαν Μπόραν (Ντόρος), Γερμανία.
   Έλαβα την από 25ης 4ου 08 επιστολή σας, όπως και αντί-

γραφα (αλληλογραφία) επί του θέματος (αναγραφή ή όχι στο
Ηρώο πεσόντων κάποιου ονόματος Σερβαίου) με τον Σύνδε-
σμό μας (Σερβαίων), όπως και την απάντηση του προς σας.

   Με καλείτε “να σπάσω τη σιωπή μου προς εξεύρεση της
αλήθειας”.

   Αφού σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη στο πρόσω-
πό μου, καταγράφω τ’ ακόλουθα:

1) Εκτιμώ την αλύγιστη (χαλύβδινη) θέληση και επιμονή
σας. Ενίοτε αυτές οι συμπεριφορές είναι δημιουργικές.

2) Δεν έχω κανένα θεσμικό ρόλο.
3) Και στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρις απαντήσεως

ερεύνησα το αρχείο μου.
4) Επί του προκειμένου έχοντας ίδια προσωπική αντίλη-

ψη ως σύγχρονος τόσο των γεγονότων, αλλά και των πολλών
βιβλίων που διαθέτω και των δύο απόψεων-πλευρών, και
ασχολούμενος δια βίου με την ιστορία, υιοθετώ (εν προκει-
μένω) τη θέση που έλαβε ο Σύνδεσμός μας στην προς σας
απάντησή του.

Με εκτίμηση         Νίκος Γ. Παπαγεωργίου
  Χαλάνδρι15η Μαΐου 2008
Σχόλιο “Α”
Ελπίζουμε πως μετά την υιοθέτηση  της θέσης του

Συνδέσμου και από τον κ. Ν. Παπαγεωργίου, -πα-
τριώτη με ξεχωριστή προσωπικότητα και εγνωσμέ-
νου ιστορικού κύρους- θα πείστηκε ο Ηλίας για την
ορθότητα της θέσης μας.   Πάντως σε όλους τους
πατριώτες κάποιας ηλικίας είναι γνωστή ΟΛΗ η
αλήθεια. Η διαφορά είναι ο γνώμονας με τον οποίο
μετράει κανείς τα πράγματα. Αυτή είναι και η γοη-
τεία της δημοκρατίας. Να βλέπει κανείς τα πράγμα-
τα από τη δική του γωνία, να εκφράζεται ελεύθερα
και να αποδέχεται όμως τις αποφάσεις της πλειο-
ψηφίας.

***
3) Από τον πατριώτη Βασίλη Μαραγκό, που ζει

στις Βρυξέλλες και εργάζεται ως ανώτατο στέλεχος στην
Ευρωπαϊκή  Ένωση, λάβαμε ένα έγγραφο- ντοκουμέ-
ντο με αφορμή άρθρο στον ΑΡΤΟΖΗΝΟ σχετικό με
τους μαστόρους του χωριού. Πρόκειται για συμφωνη-
τικό του παππού του Β. Μαραγκού με το Επιτελείο
Στρατού  για κατασκευή έργων στο στρατόπεδο της
Θήρας  το 1958, μετά τους σεισμούς  στην περιοχή.
Ευχαριστούμε το Βασίλη για το ενδιαφέρον του και

θεωρούμε πως το ντοκουμέντο αυτό έχει θέση στο “υπό
έκδοση” βιβλίο του Συνδέσμου.  Με την ευκαιρία θα
θέλαμε αγαπητέ Βασίλη να σκεφθείς και τη δική σου
συμμετοχή στη συγγραφή του βιβλίου. Επίσης θα θέ-
λαμε ένα αντίγραφο της διδακτορικής σου διατριβής,
όπως και από όλους τις διδάκτορες του χωριού μας.
Έχουμε κατά νου να συγκεντρώσουμε όλες τις διδα-
κτορικές διατριβές για το αρχείο του Συνδέσμου και να
δημοσιεύσουμε μία μικρή περίληψη από την κάθε μια.

Από τον Τύπο της Περιοχής

Ôï Ãñéãñéëßäé
Åßíáé ç åöçìåñßäá ôùí Ëõóóáñåùôþí. Óôçí ðñþôç óåëßäá äéáâÜæïõìå üôé

óôéò 27, 28 êáé 29 Éïõíßïõ 2008 èá ãßíåé óôçí ôïðïèåóßá “Öïýóéá”, ðïõ åßíáé
êïíôÜ óôï ÷ùñéü, ðáãêüóìéá ðñåìéÝñá ôùí “êýêëùí 3-5” ôïõ Ýñãïõ “Åíéáßïò”
ôïõ ðñùôïðüñïõ Áìåñéêáíïý êéíçìáôïãñáöéóôÞ ÃêñÝêïñç Ìáñêüðïõëïò,
êáôáãùãÞò ôùí ãïíéþí ôïõ áðü ôçí ËõóóáñÝá. Ç åêäÞëùóç êáé ôï ßäñõìá
ïíïìÜæïíôáé “ÔÝìåíïò” êáé ç ðñïâïëÞ ôùí ôáéíéþí èá ãßíåé óå ïèüíç åãêáôåóôç-
ìÝíç óôï ýðáéèñï, óå åéäõëëéáêÞ ôïðïèåóßá.

Óôç óåë. 10 äçìïóéåýåôáé åíäéáöÝñïí Üñèñï ôçò áíôéäçìÜñ÷ïõ Çñáßáò ê.
ÅëÝíçò Èáíïðïýëïõ ìå ôßôëï “ÏÄÏÉÐÏÑÉÊÏ ÓÔÏ ÄÇÌÏ ÇÑÁÉÁÓ ÁÑÊÁ-
ÄÉÁÓ”. Ãéá ôï äéêü ìáò ÷ùñéü äçìïóéåýåé äýï öùôïãñáößåò êáé ãñÜöåé:

“Ìüëéò ðåñÜóåôå ôï ãåöõñÜêé ôïõ ÓáñÜ êáé óôñßøåôå äåîéÜ, óå 10 ÷ëì. äéá-
äñïìÞ óå äñüìï áóöáëôïóôñùìÝíï, öèÜíåôå óôï ÷ùñéü ÓÝñâïõ. Ìåóáéùíéêü,
ðáíÝìïñöï ÷ùñéü, ìå ðáñáäïóéáêÜ ðÝôñéíá óðßôéá, ðåôñü÷ôéóôåò âñýóåò, ìå
äýï îå÷ùñéóôïýò íáïýò ôçò Ðáíáãßáò êáé ôçò Æùïäü÷ïõ ÐçãÞò. Ðßíåéò êñýï
íåñü ìå ëïõêïõìÜêé óôï êáöåíåßï ôïõ ÌÞôóéïõ ÑïõóéÜ, ðßíåéò ôóßðïõñï óôï
ðáñáäïóéáêü êáöåíåßï ôïõ ìðÜñìðá Íßêïõ ÔñïõðÞ, áí ðåéíÜò äåí Ý÷åéò ðáñÜ
íá êáèßóåéò óôï ìáãáæß ôïõ ÃéÜííç ÑïõóéÜ êáé íá ðáñáããåßëåéò ìðáêáëéÜñï óêïñ-
äáëéÜ, óïõâëÜêé, êáãéáíÜ Þ ãßäá âñáóôÞ. ÌÝ÷ñé íá åôïéìáóôåß ôï ôñáðÝæé áí êÜíåéò
êÝöé ìðïñåßò íá ðáßîåéò êáé êáìéÜ äçëùôÞ ìå ôïí ÁíäñÝá Áíäñéüðïõëï, ôï
ÈÜíï Ìðüñá, ôï Ãéþñç ÌðïõñíÜ êáé Üëëïõò äåéíïýò ðáß÷ôåò ôçò äçëùôÞò êáé
íá óå êåñÜóïõí ôï êñáóß ïé öéëüîåíïé Óåñâáßïé. ÏôéäÞðïôå Üëëï ÷ñåéáóôåßò
ìðïñåßò íá åðéóêåöèåßò ôï Ìßíé ÌÜñêåô ôïõ Ãéþñãïõ Ëéáôóüðïõëïõ.

Áðü ôïõ ÓÝñâïõ ìðïñåßò íá áêïëïõèÞóåéò äõï äéáäñïìÝò. Ç ìßá êáôçöïñß-
æïíôáò âïñåéïäõôéêÜ óå ïäçãåß óôïí ïéêéóìü ÁñÜðçäåò. Ôï ÷ùñéü ôïõ ðñïÝ-
äñïõ ôçò Áäåëöüôçôáò Óåñâáßùí, ãéáôñïý êáñäéïëüãïõ Çëßá ×åéìþíá. Ôï
÷ùñéü åßíáé áðëùìÝíï óå ðëáãéÜ ìå ðïëëÝò êáñõäéÝò, êåñáóéÝò êáé áìðÝëéá. Ìðï-
ñåßò íá áãïñÜóåéò êïõíÝëéá êáé êïôüðïõëá áðü ôç ìéêñÞ öÜñìá ôïõ ÉùÜííç Ðá-
ãêñÜôç. Áí ôý÷åé êáé ðáò ôïõ Áãßïõ Êùíóôáíôßíïõ ðïõ åßíáé ôï ðáíçãýñé èá öáò
ãßäá âñáóôÞ, ôõñß öñÝóêï êáé èá ðñïìçèåõôåßò ÷áìïìÞëé áðü ôç “ÓôáìÜôá”.

Ó÷üëéï “Á”
Åõ÷áñéóôïýìå ôçí ê. ÅëÝíç Èáíïðïýëïõ ãéá ôá êáëÜ ôçò  ëüãéá ãéá ôï

÷ùñéü ìáò êáé ôïõò  êáôïßêïõò ôïõ. Èá ìáò åðéôñÝøåé ìüíï íá êÜíïõìå
ìßá äéüñèùóç. Ôï ÷ùñéü ÓÝñâïõ äåí åßíáé ìåóáéùíéêü. Ç éóôïñßá ôïõ,
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ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913:      6 Σερβαίοι πεσόντεςΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913:      6 Σερβαίοι πεσόντεςΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913:      6 Σερβαίοι πεσόντεςΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913:      6 Σερβαίοι πεσόντεςΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913:      6 Σερβαίοι πεσόντες
Η παρούσα  αναφορά ας αποτελέσει μνημόσυνο εσαεί των Σερβαίων  Ηρώων

Οι λαοί της
βαλκανικής όταν
αντελήφθησαν
την τουρκική
αδυναμία, στον
Ιταλοτουρκικό
πόλεμο το 1911,
αποφάσισαν να
παραμερίσουν

τις διαφορές τους. Μετά από μυστικές συνεννοή-
σεις υπόγραψαν συμμαχίες και προέβησαν στις σχε-
τικές πολεμικές προετοιμασίες.

 Έτσι τον Σεπτέμβριο του 1912  τα τέσσερα κρά-
τη(1)  βρέθηκαν έτοιμα να αντιμετωπίσουν τον κοινό
εχθρό. Το έναυσμα  έδωσε η κήρυξη του πολέμου
του Μαυροβουνίου  κατά της Τουρκίας,   στις  25
Σεπτεμβρίου 1912  και η αξίωση των συμμάχων για
διοικητική αυτονομία στα Βαλκάνια.  Στην  “αυθά-
δεια” αυτή η Πύλη απάντησε  την 4η Οκτωβρίου, με
πόλεμο  κατά της Σερβίας και  Βουλγαρίας. Η Ελλά-
δα  πιστή στη συμμαχία, την επομένη επιτέθηκε κατά
της Τουρκίας (2). Η Ελλάδα από τον Σεπτέμβριο,
είχε εκδώσει Διάταγμα Γενικής Επιστρατεύσεως και
κλήθηκαν προς κατάταξη όλες οι κλάσεις εφεδρείας
1900-1909,  και μερικές ειδικές κατηγορίες, από τις
παλαιότερες κλάσεις, 1893-1895.

Πενήντα έξι στρατιώτες από του Σέρβου, κληρωτοί
και έφεδροι, κατετάγησαν στο 11ο Σύνταγμα  Πεζικού
στην Τρίπολη, που μαζί με τα συντάγματα Ναυπλίου
και Καλαμάτας, αποτέλεσαν τις οργανικές μονάδες
της   ΙV Μεραρχίας,  με  έδρα το Ναύπλιο.

Έναρξη επιχειρήσεων, κατάληψη Σερβίων.

Η  Μεραρχία (3)  μετά την συγκρότησή της  μετα-
φέρθηκε στους χώρους συγκεντρώσεως στην περιο-
χή Λάρισας, όπου τις απογευματινές ώρες της 4ης

Οκτωβρίου, έλαβε διαταγή προελάσεως  βορείως των
συνόρων (4).

Την 5η Οκτωβρίου, έφθασε στον Τιταρήσιο ποταμό
και την 7η στάθμευσε στη περιοχή του χωριού  Κεφα-
λόβρυσο. Την 9η κινούμενη  προς τα Σέρβια, απώθησε
ελαφρές τούρκικες αντιστάσεις στα χωριά Λιβαδερό
και Μεταξά,  διέλυσε  εχθρική φάλαγγα στο δρομολό-
γιο από Σέρβια προς  Λαζαράδες  και  κατέλαβε  τα
χωριά Πολύρραχο και Προσήλιο, υποχρεώνοντας τους
Τούρκους να υποχωρήσουν προς τα Στενά  Πόρτας
(5). Την 08.30 ώρα της 10ης Οκτωβρίου ανέλαβε
επίθεση προς το ύψωμα Βουρτσάνα-Σέρβια.  Αφού
ανέτρεψε τις τουρκικές αντιστάσεις, κατέλαβε  τα  Σέρ-
βια και αμέσως κινήθηκε βορειότερα για την εξασφά-
λιση  της γέφυρας του Αλιάκμονα (6).

Την 14η  Οκτωβρίου, στάθμευσε στο χωριό Τετρά-
λοφος (7) και τις απογευματινές ώρες της 15ης έφθα-
σε στα βόρεια υψώματα του χωριού Βρωμοπήγαδο,
που κατέχονταν ισχυρά από Τούρκους. Επακολούθη-
σε ισχυρή επίθεση που κράτησε  μέχρι το βράδυ και
είχε σαν συνέπεια τις πρώτες νυχτερινές ώρες οι
Τούρκοι να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους και να
συμπτυχθούν  ανατολικά. Την 16η προέλασε προς την
Βέροια και την 17η εγκαταστάθηκε στη Νάουσα.

Μάχη Γιαννιτσών.

Το  πρωί της 19ης Οκτωβρίου, κινήθηκε επιθετικά
προς τα Γιαννιτσά. Ύστερα  από σκληρό αγώνα κα-
τόρθωσε να καταλάβει δεσπόζοντα τμήματα της κύ-
ριας αμυντικής τοποθεσίας των Τούρκων. Στις  20
Οκτωβρίου επιτέθηκε κατά της βορειοδυτικής παρυ-
φής των Γιαννιτσών με όλες της τις δυνάμεις. Η επί-
θεση ήταν τόσο ορμητική και η προώθηση τόσο ρα-
γδαία, ώστε από την 09.00  ώρα έγινε καταφανής ο
κλονισμός των Τούρκων σε όλη την τοποθεσία. Οι
Τούρκοι μπροστά στον κίνδυνο πλευροκοπήσεως, άρ-
χισαν να υποχωρούν. Την 11.00  ώρα  της 20ης  Οκτω-
βρίου η Μεραρχία εισήλθε νικηφόρα στα Γιαννιτσά.

Στην αποφασιστική μάχη των  Γιαννιτσών έπεσε
ηρωικά μαχόμενος ο

1) Στρατιώτης Σχίζας Γεώργιος του Αθανα-
σίου, εκ Σέρβου.(πατέρας του Γ. Σχίζα, “Αρφάνη”)

Η νίκη στα Γιαννιτσά άνοιξε τον δρόμο για την
Θεσσαλονίκη. Την 23η  Οκτωβρίου, η Μεραρχία, στάθ-
μευσε στο χωριό Άγιος Πέτρος, την 25η  πέρασε  τον
Αξιό και την 26η  διανυκτέρευσε στη Μεσημβρία (8).
Τις απογευματινές ώρες εισήλθε στην Θεσσαλονίκη
το Απόσπασμα ευζώνων με τμήμα ιππικού και κατευθύν-
θηκε στο Διοικητήριο όπου και εγκαταστάθηκε στους
εκεί στρατώνες.

Παραδόθηκαν 25.000 οπλίτες και 1.000  Τούρ-
κοι αξιωματικοί, ενώ περιήλθαν στην κατοχή του
ελληνικού στρατού 70 πυροβόλα, 30 πολυβόλα,
1200 άλογα και άφθονο άλλο υλικό κάθε κατηγορί-
ας.

Στις 2 Νοεμβρίου η Μεραρχία έφθασε στην περιο-

χή της Σκύδρας  λόγω στροφής της στρατιάς προς
την δυτική Μακεδονία. Αίροντας διάφορες μικροα-
ντιστάσεις στη Φλαμουριά, Περαία, Μανιάκι, Αμύνταιο,
έφθασε την 8η  Νοεμβρίου στη Φλώρινα όπου παρέ-
μεινε μέχρι 28 Νοεμβρίου οπότε μεταφέρθηκε σιδη-
ροδρομικώς στη Θεσσαλονίκη.

Μάχη Μανoλιάσας.
Αγώνες Μεραρχίας στην Ήπειρο.

Για την άμεση ενίσχυση του στρατού Ηπείρου, η
Μεραρχία λόγω των μεγάλων επιτυχιών της στη Μα-
κεδονία, μεταφέρθηκε στην Πρέβεζα και από εκεί κα-
τευθύνθηκε προς την ζώνη επιχειρήσεων στο Χάνι του
Εμίν Αγά (9),  στις 20 Δεκεμβρίου (10).

Στις 08.00 της 7ης Ιανουαρίου άρχισε την επίθεσή
της κατά των υψωμάτων 1075 -Κέντρωμα - 902, τα
οποία κατόρθωσε να καταλάβει ύστερα από σκληρό-
τατο αγώνα, με την λόγχη.  Το βράδυ της 12ης  Ια-
νουαρίου προώθησε ένα Τάγμα στη παρυφή του χω-
ριού Μανολιάσα(11),  με σκληρό αγώνα και σημα-
ντικές απώλειες.

Στις επιχειρήσεις αυτές κατά της Μανολιάσας έ-
πεσε ηρωικά μαχόμενος και ο καταγόμενος από του
Σέρβου

2) Στρατιώτης Σχίζας Μιχαήλ του Κωνστα-
ντίνου.

Ήταν μία από τις σημαντικότερες Μάχες του Αγώ-
να. Την 20η  Φεβρουαρίου η Μεραρχία, συμμετείχε
στη γενική επίθεση κατά της οχυρωμένης τοποθεσίας
των Ιωαννίνων. Στις 04.30 της 21 Φεβρουαρίου στο
Χάνι του Εμίν Αγά, επιτεύχθηκε συμφωνία για την πα-
ράδοση της πόλεως των Ιωαννίνων και του εκεί τούρ-
κικου στρατού στο Αρχιστράτηγο Κωνσταντίνο.

“Δόξα το Υψίστω δια τον θρίαμβον του ανδρείου
στρατού Μας . .  . . . . . . . Γεώργιος   Β.  “.

Ο Aρχιστράτηγος εισήλθε επισήμως στην Πόλη των
Ιωαννίνων την επομένη 22α  Φεβρουαρίου κάτω από
τις ενθουσιώδεις εκδηλώσεις των κατοίκων. Επακο-
λούθησε δοξολογία στον μητροπολιτικό ναό μέσα σε
πανηγυρική ατμόσφαιρα. Την 4η Μαρτίου η Μεραρχία
έφτασε στην Πρέβεζα και μετά δέκα ημέρες απέπλευ-
σε για τον Πειραιά.  Στις  20 Μαρτίου έλαβε μέρος
στην κηδεία του Βασιλιά Γεωργίου (12)  και την επο-
μένη άρχισε να επιβιβάζεται πάλι στα πλοία για να
μεταφερθεί στην Θεσσαλονίκη.

Μάχη Κιλκίς - Λαχανά.

Μετά τις προκλητικές ενέργειες των Βουλγάρων
και τη συνθήκη συμμαχίας  της Ελλάδας με τους Σέρ-
βους, η Μεραρχία  προωθήθηκε νότια του χωριού
Μονόλιθος προς τον Γαλλικό ποταμό. Το πρωί της
19ης  Ιουνίου άρχισε  προέλαση του Ελληνικού Στρα-
τού και μετά από σκληρό αγώνα με τις Βουλγαρικές
δυνάμεις, πέρασε το Γαλλικό ποταμό. Την επομένη,
παρ’  ότι οι Μεραρχίες επετέθησαν με όλες τους τις
δυνάμεις, εναντίον του Κιλκίς-Λαχανά, δεν μπόρεσαν
να κάμψουν την βουλγαρική αντίσταση. Ύστερα  από
σκληρότατο αγώνα,  με  1.257  νεκρούς,  την 21η

Ιουνίου καταλήφθηκε το Κιλκίς και  η Μεραρχία στάθ-
μευσε στο χωριό Τέρπυλλος για να ανασυνταχθεί.

Επιχειρήσεις Στρούμνιτσα,
Όρβηλος, Τζουμαγιά.

Την 25η Ιουνίου η Μεραρχία, κινήθηκε προς το ό-
ρος Μπέλες, παλαιό Τριεθνές και την επομένη κατέ-
λαβε το χωριό Σούσιτσα, στην κοιλάδα  του Στρού-
μνιτσα (13).  Προσέβαλε  εχθρικές φάλαγγες κυρί-
ευσε άφθονο πολεμικό υλικό και συνεχίζοντας την
1η  Ιουλίου εισήλθε  στο χωριό Τσαπάρεβο (14).
Στις 10 Ιουλίου επιτέθηκε στο ύψωμα Ρούγκεν,
βόρεια των Στενών Κρέσνας και ύστερα από σκλη-
ρότατο αγώνα “με τις λόγχες”, κατέλαβε  το  ύ-
ψωμα 1257,  που ήταν θέση κλειδί.

Την 15η Ιουλίου κατέλαβε επίσης  με μεγάλες
θυσίες στην οργανωμένη τοποθεσία Σιμιτλή το ύ-
ψωμα Βίντρεν (15),  το οποίο ήταν καλά οργανω-
μένο και το υπεράσπιζαν ισχυρές βουλγαρικές δυ-
νάμεις. Παρά την σθεναρή αντίσταση  του εχθρού,
τα ελληνικά τμήματα πέτυχαν να καταλάβουν δια-
δοχικά τις προωθημένες βουλγαρικές θέσεις και
να εισχωρήσουν  στο εσωτερικό της τοποθεσίας.
Επακολούθησε  σκληρός αγώνας με τη λόγχη και
οι Βούλγαροι αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τις
θέσεις τους και να συμπτυχθούν βόρεια.

Οι απώλειες της Μεραρχίας ήταν μεγάλες. Στις
επιχειρήσεις αυτές, νότια  της Τζουμαγιάς έπεσε
ηρωικά μαχόμενος ο

3) Στρατιώτης Δημόπουλος  Χρήστος του
Νικολάου εκ Σέρβου, τρεις  μέρες πριν την εκε-
χειρία

Σύναψη Ανακωχής,  Αποστράτευση.

Το βράδυ της 17ης Ιουλίου η Μεραρχία βρίσκονταν
σε στενή επαφή με την κύρια γραμμή αντιστάσεως των
Βουλγάρων στο ύψωμα  Χασάν Πασά (16)  και ετοι-
μάζετο να  επαναλάβει την επίθεσή της, η οποία τελι-
κά δεν έγινε αφού την επομένη,  18η  Ιουλίου,  υπήρξε
ανακωχή μεταξύ των εμπολέμων. Η  Μεραρχία κινήθη-
κε οδικώς μέχρι Θεσσαλονίκη και από εκεί αναχώρη-
σε ατμοπλοϊκώς στις 18 και 19 Νοεμβρίου για το
Ναύπλιο.

Ασθενείς από τις κακουχίες και τα τραύματα του πο-
λέμου πέθαναν στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλο-
νίκης οι:

4) Στρατιώτης Γκούτης  Ιωάννης  του Βασι-
λείου και

5) Στρατιώτης Λιατσόπουλος Νικόλαος του
Ηλία.

 Επίσης στο στρατιωτικό νοσοκομείο Αθηνών:
6) Στρατιώτης Βέργος Ηλίας του Δημητρίου.
Στις 22 Νοεμβρίου κοινοποιήθηκε το Διάταγμα για

την απόλυση όλων των κλάσεων  1910 - 1912.
Οι πενήντα από τους πενήντα έξι πατριώτες πολεμι-

στές (τα ονόματα έχουν δοθεί στο Σύνδεσμο για δημοσί-
ευση, όταν υπάρχει δυνατότητα στην εφημερίδα) επέ-
στρεψαν στο χωριό μας.

Οι έξι  ήρωες, βρίσκονται ακόμη. . . στις θέσεις τους,
εκεί όπου και όπως είχαν διαταχθεί !

Στους μετασχόντας μαχητάς εκ Σέρβου αφιερώνε-
ται η παρούσα αναφορά!

Αιωνία η μνήμη των Ηρώων πατριωτών !

Αποτελέσματα  Αγώνα.

Α) Οι ταλαιπωρίες και οι κακουχίες των στρατιω-
τών στην μεγάλη αυτή εκστρατεία των χιλιάδων  χιλιο-
μέτρων (από το Ναύπλιο στη Λάρισα, στη Θεσσαλο-
νίκη, στη Φλώρινα, στην Πρέβεζα, στα Γιάννενα, στην
Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στο Μπέλες, στη Στρούμνι-
τσα, στη Τζουμαγιά, στην Θεσσαλονίκη, στην  Αθήνα,
στο Ναύπλιο), β) η συμμετοχή τους στις σημαντικότε-
ρες αλλά και φονικότερες μάχες του πολέμου  (στα
Γιαννιτσά, στη Μανολιάσα, στο Κιλκίς και στα υψώμα-
τα Τζουμαγιάς) και γ) οι θυσίες των πατριωτών μας
ηρώων σ’ αυτές τις ιστορικές μάχες, σε “αγώνες  με
την λόγχη “, δεν ήταν χωρίς αποτέλεσμα.

Η Ελλάδα εξήλθε  από τους Βαλκανικούς Πολέ-
μους, με αυξημένο το στρατιωτικό της γόητρο,  έχο-
ντας πραγματοποιήσει ένα μεγάλο μέρος από τις
εθνικές της διεκδικήσεις,  αφού στη διάρκειά τους
απελευθέρωσε σημαντικά ελληνικά εδάφη στη Μα-
κεδονία και στην Ήπειρο, τα περισσότερα από τα
νησιά του Αιγαίου και διπλασίασε σχεδόν την εδαφι-
κή της έκταση και τον πληθυσμό της.

Συγκεκριμένα η έκτασή της από 64 χιλιάδες τε-
τραγωνικά χιλιόμετρα αυξήθηκε σε 120 χιλιάδες,
ενώ ο πληθυσμός της από 2,8 εκατομμύρια κατοί-
κους έφτασε τα 5 εκατομμύρια. Ύστερα από μακρό-
χρονη περίοδο υποδουλώσεως οι ελληνικότατες αυ-
τές περιοχές της Μακεδονίας και της Ηπείρου επα-
νήλθαν στους κόλπους της μητέρας πατρίδας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1) Ελλάδα, Σερβία,  Μαυροβούνιο, Βουλγαρία.
2) Επίτομη ιστορία των Βαλκανικών Πολέμων (1912-1913).

Έκδοση  ΔΙΣ/ΓΕΣ, Αθήνα  1987.
3) Αναφερόμαστε πάντοτε στην  ΙV Μεραρχία.
4) Ο Ελληνικός Στρατός κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους

(1912-1914).  Έκδοση ΔΙΣ/ΓΕΣ,  Αθήνα 1992.
5) Πέντε χιλιόμετρα βορειοδυτικά Στενών Σαρανταπόρου.
6) Η αναφορά στις ενέργειες της Μεραρχίας καθ’  όλη την

διάρκεια του αγώνα γίνεται για να καταφανούν καλύτερα οι
θυσίες των Σερβαίων μαχητών, οι οποίοι απ’ αρχής του πολέ-
μου μέχρι αποστρατεύσεως, έλαβαν μέρος σ’ αυτές τις μά-
χες, πολλές από τις οποίες υπήρξαν οι σημαντικότερες  αλλά
και οι φονικότερες των Βαλκανικών πολέμων.

Έγινε επίσης, επειδή σήμερα πολλοί πατριώτες για διαφό-
ρους λόγους διέρχονται από αυτές τις περιοχές, πρέπον
είναι,  όταν θ’ ατενίζουν τα Μνημεία των Πεσόντων στα
Σέρβια, στα Γιαννιτσά, στο Μπιζάνι, στο Κικλκίς, στο Λαχανά, ή
θα βλέπουν  την κοιλάδα του Στρούμνιτσα, τα Στενά της
Κρέσνας, τα υψώματα της Τζουμαγιάς, στην  Βουλγαρία, να
θυμούνται ότι το 1912-13, πενήντα έξι πατριώτες τους, συγγε-
νείς ενδεχομένως και παππούδες τους συμμετείχαν  προ-
σφέροντας ακόμη και την ζωή τους, για την ανεξαρτησία αυ-
τών των περιοχών.

 (7) Δεκαπέντε  χιλιόμετρα βόρεια Σερβίων.
(8) Δεκαπέντε χιλιόμετρα βορειοδυτικά Θεσσαλονίκης.
(9) Χάνι Εμίν Αγά. 24 χιλιόμετρα βόρεια Φιλιππιάδας στο

δρομολόγιο προς Γιάννενα.
(10) Επιχειρήσεις κατά των Τούρκων στην Ήπειρο (1912-

1913). Έκδοση  ΔΙΣ/ΓΕΣ. Αθήνα 1992.
(11) 5 χιλιόμετρα βόρεια Χάνι  Εμίν Αγά.
(12) Δολοφονήθηκε την 4η Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη.
(13) Μεταξύ Μπέλες και Δυτ. Όρβηλου, στη Βουλγαρία.
(14) 8 χιλιόμετρα βορείως  Μπέλες.
(15) 12 χιλιόμετρα, βορειοδυτικά Κρέσνας και 13 χιλιόμετρα,

νοτιοδυτικά Τζουμαγιάς.
(16) Δυτικά υψ. Βίντρεν.
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Με την δολοφονία του διαδοχικού ζεύγους της Αυ-
στροουγγαρίας δόθηκε η αφορμή για την έκρηξη  του
Α΄ παγκοσμίου πολέμου. Την 28ην Ιουλίου 1914 η Αυ-
στροουγγαρία  κήρυξε τον πόλεμο κατά της Σερβίας.
Μετά  διήμερο η Γερμανία κήρυξε τον πόλεμο κατά
της  Ρωσίας και την 3η  Αυγούστου κατά της Γαλλίας.
Την 4η Αυγούστου εισήλθε στον πόλεμο  η Αγγλία κατά
της Γερμανίας. Την 23η Αυγούστου η Ιαπωνία  τάχθηκε
υπέρ της Αντάντ1   και την 24 Μαΐου 1915  η Ιταλία στο
πλευρό των Δυτικών Συμμάχων 2 .  Αργότερα   επενέβη-
σαν  υπέρ των Κεντρικών Αυτοκρατοριών3  η Τουρκία
και η Βουλγαρία και υπέρ των Δυτικών Δυνάμεων 4   η
Πορτογαλία,  η Ρουμανία,  η Ελλάδα, η Κίνα  κ. ά. Οι
Ηνωμένες  Πολιτείες από την 6η Απριλίου 1917  εισήλ-
θαν στον  πόλεμο με  μεγάλο όγκο δυνάμεων.

Ο πόλεμος διεξήχθη σε πέντε  κυρίως μέτωπα: 1) Το
Δυτικό.  2) Το  Ανατολικό.  3) Το  Ιταλικό.  4)  Το
Βαλκανικό  και  5) Το κατά θάλασσα.

Η  κατάσταση στην Ελλάδα
Η Ελλάδα δεν μπόρεσε να τηρήσει την ουδετερότητα

που επιθυμούσε η τότε Κυβέρνηση. Οι  Δυτικοί  Σύμμα-
χοι δημιούργησαν μέτωπο στη Μακεδονία για τον ανε-
φοδιασμό  των Σέρβων και την παρεμπόδιση εγκατα-
στάσεως  γερμανικών  υποβρυχιακών βάσεων5 .

  Την 26 – 9-1916,  η Τριανδρία, Ελευθέριος Βενιζέ-
λος,  στρατηγός Παναγιώτης  Δαγκλής  και  ναύαρχος
Παύλος Κουντουριώτης εγκαθιδρύουν στη Θεσσαλονί-
κη επαναστατική  Κυβέρνηση και έτσι επέρχεται οριστι-
κά ο  διχασμός του   Ελληνικού  Κράτους 6 .  Με βάση τα
στρατιωτικά τμήματα που προσχώρησαν στο κίνημα και
με στρατολογία ανδρών από τη Μακεδονία και τα Νη-
σιά, η Κυβέρνηση  της Θεσσαλονίκης επιδόθηκε με την
ενίσχυση των συμμάχων της Αγγλογάλλων στην ταχεία
οργάνωση του  στρατού. Για να επισημοποιήσει το κί-
νημά της κηρύσσει τον πόλεμο εναντίον της Βουλγαρί-
ας και της Γερμανίας.

Την 18- 11- 1916, δύναμη 3000  Γάλλων αποβιβάζο-
νται στον Πειραιά για να εξαναγκάσει τον Βασιλιά  Κων-
σταντίνο να αποσύρει τον στρατό από την Θεσσαλία
και να τους παραδώσει το πολεμικό υλικό. Αγήματα
των συμμάχων συνεπλάκησαν με τον Ελληνικό Στρατό
και βομβάρδισαν την Αθήνα (Νοεμβριανά). Έξι μήνες
αργότερα (29-5-1917) συμμαχικά στρατεύματα αποβι-
βάζονται στον Ισθμό της Κορίνθου και στον Πειραιά
και εξαναγκάζουν τον Βασιλιά να παραιτηθεί από τον
θρόνο του και να αφήσει διάδοχό του τον γιο του Αλέ-
ξανδρο, όπως επιθυμούσε  ο Βενιζέλος.

Την 2-6-1917, η βασιλική οικογένεια αναχωρεί για
την Ελβετία  και την επομένη ο ύπατος αρμοστής της
Αντάντ στην Ελλάδα, Γάλλος  γερουσιαστής Ζονάρ,
επέδωσε στον πρωθυπουργό  καταλόγους ανεπιθύμη-
των προσώπων  οι  οποίοι έπρεπε να παρουσιαστούν
ενώπιον του Γάλλου στρατηγού Ρενιώ  για να τους
προωθήσει στους τόπους εξορίας. Την 13-6-1917, ο
Ελευθέριος  Βενιζέλος, που οι σύμμαχοι έχουν εγκατα-
στήσει στη Αθήνα, σχηματίζει Κυβέρνηση από την πα-
λαιά Βουλή που είχε προκύψει από τις εκλογές της 31-
5-1915. Επειδή αυτή η Βουλή “νεκραναστήθηκε” όπως
ο Λάζαρος είναι γνωστή και ως Βουλή των Λαζάρων.

Επιστράτευση
 Επαναστατικές μονάδες, το 1ο και 2ο  Σύνταγμα

Σερρών, το 4ο Σύνταγμα Αρχιπελάγους, το 7ο και 9
ο

Σύνταγμα Κρητών μεταφέρονται περιοδικά προς την
παλαιά Ελλάδα για την καταστολή στασιαστικών κινη-
μάτων, την παγίωση της τάξεως και την εξασφάλιση της
επιστρατεύσεως για αποστολή μονάδων στο μέτωπο
των συμμάχων. Εστάλησαν 10 μεραρχίες οι οποίες συ-
νέβαλλαν αποτελεσματικά στην  νίκη των Συμμάχων 7 .
Με το Β.Δ. 2/15  του Μαΐου του 1918 εκλήθησαν προς
κατάταξη άπαντες οι έφεδροι των κλάσεων  1909 έως
και 1914 όπως και  οι δια οποιονδήποτε λόγο μη υπη-
ρετούντες των κλάσεων 1915, 1916 και 1917.  Οι  κα-
ταγόμενοι από  του Σέρβου  έπρεπε να παρουσιασθούν
στο 11ο  Σ.Π  στην Τρίπολη.

Επιχειρήσεις
Τέλος Ιουνίου ολοκληρώθηκε η επιστράτευση του

11 Συντάγματος και την 9η  Ιουλίου μεταφέρθηκε
σιδηροδρομικώς στη  Θεσσαλονίκη. Μετά 20ήμερη
εκπαίδευση  τίθεται στη διάθεση της 16ης Γαλλικής
Αποικιακής  Μεραρχίας και τοποθετείται στην  πρώ-
τη γραμμή στον  τομέα  Σκρά. Συμμετέχει στη γενική
επίθεση της 8ης Σεπτεμβρίου, καταλαμβάνει ζωτικά
εδάφη στην  κοιλάδα του Αξιού και  μετέχει της
καταδιώξεως του υποχωρούντος εχθρού  μέχρι του
ορεινού όγκου της Πλασκοβίτσας8 .

Μετά την υπογραφή της ανακωχής με τους Βουλγά-
ρους   την 22α  Σεπτεμβρίου, προελαύνει στα  Σερβο-
βουλγαρικά σύνορα  και εγκαθίσταται στο Τσάρεβο
Σέλο9  όπου αναλαμβάνει την  φρούρηση τμήματος της
μεθορίου. Ο στρατηγός Διοικητής της 1ης ομάδος  Με-
ραρχιών  Ντ  Ανσέλμ με την υπ  αρ. 45/16  Οκτωβρίου
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1  Αγγλία – Γαλλία – Ρωσία.
2  Αγγλία – Γαλλία – Ρωσία – Ιταλία – Σερβία. . .
3 Αυστροουγγαρία – Γερμανία – Βουλγαρία –

Τουρκία. . .
4 Αγγλία – Γαλλία – Ιταλία. .
5 Η συμμετοχή  της Ελλάδας  στον πόλεμο (1914 –

1918). ΔΙΣ/ΓΕΣ ,  1961.
6 Κ.  Γ.  Ζαβιτζιάνου .   Οι   Αναμνήσεις του εκ της

διαφωνίας  Κωνσταντίνου – Βενιζέλου.   Αθήναι 1946.
7Επίτομη  ιστορία της συμμετοχής  του Ελληνικού

Στρατού στον  Α΄  Παγκόσμιο  Πόλεμο.   ΔΙΣ/ΓΕΣ.  1994.
8 Ορεινός όγκος Δυτικά  Στρώμνιτσας    (υψ. 993).
9 Περίπου 120 χιλιόμετρα Βόρεια  Γευγελής.
10 Υπήρχε μεγάλη έλλειψη  υλικών. Παρουσιάσθηκαν

περιπτώσεις στρατιωτών χωρίς  άρβυλα, με λινές
θερινές στολές,  χωρίς  υδροδοχεία και αγγεία
φαγητού.

11 Α΄ Παγκόσμιος  Πόλεμος.
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      Ôïõ ×. Áè. Ìáñáãêïý,  õðïóôñáôÞãïõ å.á

Γενική Διαταγή   για την ένδοξο  συμμετοχή της 4ης

Μεραρχίας   (8ο ,11ο , 35ο Συντάγματα Πεζικού)  εις τας
επιχειρήσεις διασπάσεως του μετώπου αναφέρει:

Μετά εξαήμερον προσπάθειαν προς διάσπασιν  του
μετώπου, καθ ην  η Μεραρχία υποχρεούτο να διεξα-
γάγη επί των ορέων τραχύτατον αγώνα,  ο εχθρός
συντριβείς κατέρρευσε.  Η Μεραρχία διέτρεξεν ε-
ντός οκτώ ημερών 200 χιλιόμετρα, κατεδίωξε κατά
πόδας τας οπισθοφυλακάς του εχθρού, μετέτρεψε
την υποχώρησίν του εις άτακτον φυγήν και συνετέ-
λεσεν ούτω μεγάλως εις την γενικήν αποσύνθεσιν
και την παράδοσιν του εχθρικού στρατού....

Από την 10ην  Νοεμβρίου το Σύνταγμα παραμένει εν
επισταθμία στη περιοχή Αξιουπόλεως.

Προσκλητήριο Συντάγματος
Στο προσκλητήριο του 11ου Σ. Π. μετά την λήξη του

πολέμου απουσίαζαν οι κύριοι συντελεστές της νίκης,
ΟΙ ΗΡΩΕΣ, που από το δικό μας χωριό (Σέρβου Αρκα-
δίας) ήσαν:

1) Παγκράτης Γεώργιος του Ηλία.
  Στρατιώτης, πέθανε την 30  Ιουνίου1918 στο Στρ.

Νοσ.  Τριπόλεως.
2)Γεωργακόπουλος  Χρήστος  του Λεωνίδα.
Στρατιώτης, πέθανε  την 15 Ιουλίου 1918 στο Στρ.

Νοσ.  Ναυπλίου.
3) Στρίγκος  Παρασκευάς  του Αθανασίου.
 Στρατιώτης, πέθανε  την 18 Αυγούστου 1918 στο

Στρ.  Νοσ. Ναυπλίου.
4)Βέργος Γεώργιος  του Δημητρίου.
Στρατιώτης, πέθανε   την 20 Οκτωβρίου 1918  στο

Στρ. Νοσ. Πατρών.
 5) Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννου.
 Στρατιώτης, πέθανε  την 20  Οκτωβρίου 1918  στο

Στρ.  Νοσ.  Πατρών.
 6) Μιχόπουλος  Μαρίνης  του Παναγιώτου.
Στρατιώτης, πέθανε  την 11η  Δεκεμβρίου 1918  στο

Στρ.  Νοσ. Ναυπλίου.
7)Παπαθωμόπουλος  Κωνσταντίνος  Θεοδώρου.
Στρατιώτης, πέθανε από τις κακουχίες10   και τα  τραύ-

ματα κατά  τον  Α΄Π.Π.11

8) Χρονόπουλος  Κωνσταντίνος  του  Αναστασίου.
 Στρατιώτης, πέθανε από τις κακουχίες  και τα  τραύ-

ματα κατά  τον  Α΄Π.Π.
9) Σχίζας  Αθανάσιος  του Δημητρίου.
Στρατιώτης, πέθανε από τις κακουχίες  και τα  τραύ-

ματα κατά  τον  Α΄Π.Π.
10) Τρουπής  Ιωάννης  του  Ηλία.
Στρατιώτης πέθανε από τις κακουχίες  και τα  τραύ-

ματα κατά  τον  Α΄Π.Π.
11) Τρουπής Θεόδωρος του Βασιλείου.
Στρατιώτης, πέθανε από τις κακουχίες και τα τραύ-

ματα κατά τον Α΄ Π Π. στο Νοσ. Τριπόλεως, την  24η
Μαΐου 1919.

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ

Ο Σύνδεσμος, που τα τελευταία χρόνια α-
γωνίζεται για την αναγραφή ονομάτων,  α-
νταποκρίθηκε στο  αίτημα και δημοσίευσε
στο προηγούμενο φύλλο τον κατάλογο, ό-
πως τον διαμόρφωσε από διάφορες πηγές
και πληροφορίες πατριωτών.
Μετά την δημοσίευση αρκετοί πατριώτες

μας έδωσαν συμπληρωματικές πληροφορί-
ες και έτσι διαμορφώθηκε ο νεότερος κατά-
λογος τον οποίο δημοσιεύουμε τώρα και τον
οποίο θα αποστείλουμε στο Τοπικό Διαμέρι-
σμα του χωριού και στο Δήμο Ηραίας, που
είναι κατά νόμο αρμόδιοι για την τελική α-
πόφαση και την αναγραφή των ονομάτων.
Στη συνεδρίαση  του ΔΣ του Συνδέσμου

την Τρίτη 13 Μαΐου συζητήθηκε ξανά το θέ-
μα, με όλες τις πληροφορίες που συγκε-
ντρώθηκαν  και ομόφωνα τα μέλη συμφώ-
νησαν για την αναγραφή και των  47 ονομά-
των που αναγράφονται στον πίνακα.
Το σκεπτικό του  Συνδέσμου για να συ-

μπεριληφθεί  ένα όνομα  στον κατάλογο,
ήταν το γεγονός και μόνο (χωρίς να λάβουμε
υπόψη μας συγγενικές ή φιλικές σχέσεις
ούτε πολιτικές πεποιθήσεις) ότι ο συγκε-
κριμένος πατριώτης έχασε τη ζωή του άμε-
σα ή έμμεσα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις
ή για στρατιωτικούς σκοπούς. Είναι αυτο-
νόητο πως η μνημόνευση, πέραν της απώ-
λειας ζωής φέρνει στη μνήμη και ότι “καλό
ή κακό” χαρακτήριζε τη ζωή του μνημονευό-
μενου. Επίσης είναι αυτονόητο πως όλοι οι
προτεινόμενοι να μνημονευθούν δεν ήσαν
ΗΡΩΕΣ, με τη στενή έννοια του όρου. Ό-
μως έχασαν το ποιο πολύτιμο πράγμα στον
άνθρωπο, που είναι η ίδια η ζωή.  Όλοι τους
δικαιούνται μνημόνευσης.
Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας σε όλους

τους πατριώτες που μας έδωσαν σχετικές
πληροφορίες, ιδιαίτερα στον υποστράτηγο
ε.α. Χρήστο Αθ. Μαραγκό που συγκέντρω-
σε στοιχεία από τα στρατιωτικά αρχεία και
τα παραχώρησε στο Σύνδεσμο.  Σε επόμενα
φύλλα θα δημοσιεύσουμε στοιχεία για την
Μικρασιατική Εκστρατεία και τον Β΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο.
Με την αναγραφή των ονομάτων στο μνη-

μείο του χωριού εκπληρώνεται το χρέος του
Συνδέσμου, για τη μνημόνευση των πατριω-
τών, που έχασαν τη ζωή τους για την ελευ-
θερία του Τόπου.
Πριν από την κήρυξη του απελευθερωτι-

κού αγώνα του 1821, οι αρματολοί και
κλέφτες της εποχής προετοίμασαν το έδα-
φος για την κήρυξη της επανάστασης και
την απελευθέρωση του Έθνους από τον
Τουρκικό ζυγό. Από το χωριό μας δύο ήσαν

οι επικεφαλής των αρματολών και κλεφτών
που πρωτοστάτησαν σε αυτόν τον αγώνα. Ο
Δήμος και ο Μακρυγιάννης, προς τιμή των
οποίων ο Σύνδεσμος μας ανήγειρε το 2005
μνημείο στους Αράπηδες, περιοχή  που ή-
ταν το στέκι τους. Στη συνέχεια και στον α-
πελευθερωτικό αγώνα του 1821 πρωτοστά-
τησαν από το χωριό μας 12 πατριώτες αγω-
νιστές, που οι δράσεις τους έχουν αναγρα-
φεί στον ΑΡΤΟΖΗΝΟ. Θεωρούμε πως είναι
χρέος μας να μνημονεύσουμε και τα ονόμα-
τα αυτών των ηρώων.
Μετά την απελευθέρωση και μέχρι το 1897

δεν είχαμε αξιόλογες πολεμικές επιχειρή-
σεις.  Στον άτυχο Ελληνοτουρκικό πόλεμο
του 1897 συμμετείχαν 36 πατριώτες (ευτυ-
χώς χωρίς  θύματα), που τα ονόματά τους
δημοσιεύθηκαν στον ΑΡΤΟΖΗΝΟ.
Από το 1912 που άρχισαν οι βαλκανικοί

πόλεμοι μέχρι το 1922 που ολοκληρώθηκε
η Μικρασιατική καταστροφή είχαμε 29 Σερ-
βαίους πεσόντες, σε τρεις συνεχόμενους πο-
λέμους. Από το 1940 μέχρι σήμερα είχαμε
18, που λίγο-πολύ είναι γνωστοί σε όλους
τους πατριώτες.
Έτσι διαβάζοντας κανείς σήμερα ή στο

μέλλον όλα όσα έχουν δημοσιευθεί (και  θα
δημοσιευθούν) στον ΑΡΤΟΖΗΝΟ θα έχει μία
πλήρη εικόνα τόσο για τη συμμετοχή των
πατριωτών στους διάφορους αγώνες, όσο
και εκείνους που έχασαν τη ζωή τους για
την πατρίδα. Έτσι και αλλιώς ο Σύνδεσμος
θεωρούμε πως έχει χρέος να καταγράψει
την ιστορία του Τόπου, με τον πλέον αντικει-
μενικό τρόπο, κυρίως για τις νεότερες γε-
νιές. Πιστεύουμε πως το εννεαμελές ΔΣ του
Συνδέσμου, που κατά τη γνώμη μας αντι-
προσωπεύει  το σύνολο των πατριωτών, πή-
ρε τη σωστή απόφαση με το να προτείνει τα
47 ονόματα που αναγράφονται στον πίνα-
κα. Μπορεί κάποιος πατριώτης, με το δικό
του σκεπτικό και για τους δικούς του ενδε-
χομένως προσωπικούς λόγους, να έχει δια-
φορετική άποψη για κάποιο όνομα. Είναι δι-
καίωμα του, απόλυτα σεβαστό. Όμως στις
δημοκρατίες οι αποφάσεις λαμβάνονται α-
πό τις πλειοψηφίες. Και στη δική μας περί-
πτωση πιστεύουμε πως η απόφαση απηχεί
τη γνώμη της μέγιστης πλειοψηφίας των πα-
τριωτών.
Οποιαδήποτε συμπληρωματική πληρο-

φορία, πρέπει να δοθεί στο Τοπικό Συμβού-
λιο του χωριού ή στο Δήμο Ηραίας. Για το
Σύνδεσμο το θέμα των ονομάτων ουσιαστι-
κά έχει κλείσει. Θα επαναλάβουμε μόνο την
επιθυμία μας στις Τοπικές Αρχές, αν είναι
δυνατόν να ανακαινισθεί και να εξωραϊσθεί
η υπάρχουσα πλάκα

ΣΕΡΒΑΙΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ
1912 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

(Με αλφαβητική σειρά)

1912-1913   (6)
1.  ΒΕΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2.  ΓΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3.  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4.  ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑ
5.  ΣΧΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
6.  ΣΧΙΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

1918-1919   (11)
7.ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣT. ΛΕΩΝΙΔΑ

 9.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ   ΚΩΝ.  ΙΩΑΝΝΟΥ
10.ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
11.ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑ
12.ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
13. ΣΤΡΙΚΟΣ   ΠΑΡΑΣΚ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
14. ΣΧΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
15. ΤΡΟΥΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
16. ΤΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΗΛΙΑ
17. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

1921-1922  (12)
18. ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
19. ΓΡΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 20. ΓΡΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
 21  ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
22  ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑ
23. ΜΠΟΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
24. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
25. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
26. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΗΛΙΑ
27. ΣΧΙΖΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
28. ΤΡΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
29. ΤΡΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

1940-1941 (8)
30. ΒΕΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
31. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
32. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
33. ΜΠΟΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
34. ΣΧΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
35. ΣΧΙΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
36. ΣΧΙΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
37. ΤΡΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

  1943-1945    (4)
38. ΔΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑ
39. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑ
40. ΣΤΡΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
41. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜOY

1948-1951    (5)
42.  ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
43. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
44. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
45. ΣΤΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
46. ΣΧΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΥ

1970 (1)
 47. ΡΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΗ
.........................................................................................................

 ΣΕΡΒΑΙΟΙ  ΗΡΩΕΣ ΠΟΥ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣΑΝ
ΣΤΟΝ  ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821

1)  ΔΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
2)  ΔΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
3)  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
4)  ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
5)  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
6)  ΜΠΑΚΡΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7)  ΠΑΠΑΔΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8)  ΠΑΠΑΣΧΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9)  ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)  ΣΧΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11)  ΣΤΡΙΓΚΟΣ Ή ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ
12) ΤΡΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

“ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ” “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ” “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ” “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ” “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ” 
ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΙΑΣ
Γράφει η αντιδήμαρχος του Δήμου Ηραίας
Ελένη Θανοπούλου – Χριστοπούλου

Οι διοργανωτές Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκός Οργανι-
σμός Στρατηγικού Σχεδιασμού και το Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών συν-
διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία στο Στάδιο
Ειρήνης και Φιλίας Έκθεση “Ελληνικός Λαϊ-
κός Πολιτισμός” στις 28, 29 και 30 Μαρτίου
2008.
Η διοργάνωση αυτής της Έκθεσης στόχο εί-

χε τη συνεργασία των Οργανισμών Αυτοδιοί-
κησης με τους κατά τόπους εκφραστές του
Λαϊκού Πολιτισμού - πολιτιστικούς οργανισμούς,
πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία, λαο-
γραφικά μουσεία, μουσεία Ιστορίας, τους Λαϊ-
κούς Τεχνίτες, ερευνητές της Παράδοσης, συγ-
γραφείς και λαογράφους.
Η ανωτέρω συνεργασία στοχεύει ακόμη στην

από κοινού δραστηριοποίηση όλων των φορέ-
ων για την ανάδειξη του αυθεντικού λαϊκού πνεύ-
ματος της δημιουργίας, της τοπικής παράδο-
σης και ταυτότητας.  Στην Έκθεση αυτή πήραν
μέρος πάνω από 170 - 200 εκθέτες (Νομαρχί-
ες, Δήμοι, Επιμελητήρια) με δικά τους περί-
πτερα. Από το Νομό Αρκαδίας συμμετείχαν μό-
νο η Νομαρχία Αρκαδίας και ο Δήμος Ηραίας.
Στο δικό μας περίπτερο εκθέσαμε υφαντά και
κεντήματα της περιοχής μας, από τις γιαγιά-
δες, μέλι, τσίπουρο, γλυκά του κουταλιού και
δίπλες για τους επισκέπτες, καθώς και διαφη-
μιστικό υλικό του Δήμου μας (φυλλάδια και τύ-
πο της περιοχής μας (Γριγριλίδι, Αρτοζήνος,
και Σαρακίνι), βιβλία πατριωτών που γράφουν

την Ιστορία τους και
Ήθη και Έθιμα των
χωριών μας. Εκτός από το περίπτερο, συμμε-
τείχαμε και σε πρόγραμμα εκδηλώσεων της
έκθεσης.
Στις τρεις το μεσημέρι του Σαββάτου ανα-

δείξαμε τη μουσική μας παράδοση με ερμηνευ-
τές τον ακούραστο μεγάλο λαϊκό κλαρινίστα
Παναγιώτη Μαυρέλια, Κολάρα Βασίλη στο
λαούτο, Νίκο Κολάρα στην κιθάρα και στην
τραμπούκα τον Παναγιώτη Λιακόπουλο εγγο-
νό του Μαυρέλια. Τραγούδησαν τραγούδια της
περιοχής ο Λουκάς Αντωνίου και ο συμπατριώ-
της Γιάννης Νικολόπουλος με το τραγούδι του
γάμου “Ας παν να δουν τα μάτια μου”. Χόρεψαν
ο Δήμαρχος και πολλοί από τους πατριώτες
που παρευρίσκονταν στην εκδήλωση.
Εμείς τους ευχαριστούμε και τους συγχαί-

ρουμε για την συμμετοχή τους.
Από την Οργανωτική Επιτροπή της Έκθεσης

απονεμήθηκε Τιμητικός Έπαινος στο Δήμο μας
- τον οποίο παρέλαβε ο Δήμαρχος - και στην
Ορχήστρα - που παρέλαβε ο Παναγιώτης Μαυ-
ρέλιας - καθώς και Τιμητικός Τίτλος  Συμμετο-
χής του Δήμου μας. .
Ευχαριστούμε τους Συλλόγους οι οποίοι α-

νταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και έδωσαν
υλικό από τις εκδηλώσεις των χωριών τους (φω-
τογραφίες, κασέτες, DVD) που είχαν σχέση
με τα Ήθη και Έθιμα της περιοχής μας. Το υλι-
κό αυτό το επεξεργάστηκε και το ενσωμάτωσε
σε ένα DVD - το οποίο προβάλαμε καθ’ όλη τη

διάρκεια της Έκθεσης στην τηλεόραση του πε-
ριπτέρου μας - ο Φώτης Κουτσολαμπρόπου-
λος γαμπρός της Λυσσαρέας τον οποίο ευχα-
ριστούμε ιδιαίτερα για τη μεγάλη αυτή προ-
σφορά του. Υλικό έδωσαν και συμμετείχαν στην
Έκθεση οι Σύλλογοι Λυσσαρέα, Σέρβου, Κοκ-
κινοράχη, Όχθια, Σαρακίνι, Παλούμπα, Ψάρι,
Κακουρέικα, Ράφτη και Πυρρί.
Από το Δήμο μας επισκέφτηκαν το περίπτε-

ρό μας εκτός από το Δήμαρχο με τη σύζυγο
του, και οι Πάνος Μητρόπουλος Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου, Χρήστος Γαβράς Αντι-
δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Διονύ-
σης Παρασκευόπουλος, Πάνος Πανόπουλος,
Δημήτρης Γεωργακόπουλος και Αντώνης
Δαμόπουλος και πολλοί άλλοι πατριώτες. Ε-
πισκέφτηκαν ακόμη το περίπτερό μας ο Νο-
μάρχης Αρκαδίας, ο Νομάρχης Πειραιά, ο Νο-
μάρχης Θεσσαλονίκης, ο βουλευτής του ΠΑ-
ΣΟΚ και πρώην υπουργός Νίκος Σιφουνάκης,
ο εκδότης της εφημερίδας “ΓΟΡΤΥΝΙΑ” Καλύ-
βας Κων/νος, πολλοί Αρκάδες αλλά και άλλοι
από άλλους νομούς της χώρας.
Θέλω να ευχαριστήσω ως υπεύθυνη Αντιδή-

μαρχος των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δή-
μου, τους Φώτη Κουτσολαμπρόπουλο, Νίκο Χα-
ρόπουλο, Δημήτρη Ξινό, Τάκη Θανόπουλο και
Γιώργο Μπερδούση για τη βοήθειά τους στο
στήσιμο του περιπτέρου και την πολύωρη πα-
ρουσία τους στο περίπτερο.

συνέχεια από τη σελ. 1
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τις καλαμιές, να προβάλλει μια ανθρώπινη σκιά, που
ερχόταν προς το αλώνι. Εμείς συνεχίζοντας να εί-
μαστε δεμένοι από το στιχερό λουφάξαμε και συνεν-
νοηθήκαμε ψιθυριστά να κάνουμε τους κοιμισμένους
και μέσα από τα μισάνοιχτα δάκτυλά  της παλάμης
μας, να παρακολουθούμε τον “υποψήφιο κλέφτη”.

Ο επισκέπτης ήρθε στο αλώνι κρατώντας την γκλί-
τσα στην πλάτη του (με το δεξί χέρι την κρατούσε
πάνω από τον δεξιό ώμο και με το αριστερό στο
ύψος του αριστερού μηρού),  έκανε αργά μερικές
βόλτες επιθεώρησης και αποχώρησε.

Αναθαρρήσαμε και σηκώσαμε τα κεφάλια. Λύσαμε
την τριχιά από τη μέση και αρχίσαμε να καυχιόμαστε
μεταξύ μας “σαν παλικάρια της φακής”, ότι δεν μας
κλέψανε το γέννημα. Και να σκεφτεί κανείς πως από
το  “υπερβολικό θάρρος”  δεν αναγνωρίσαμε καν
τον επισκέπτη. Πιθανολογήσαμε πως ήταν ο Λιάς
του Ζευκιλή και ας είναι καλά, όπου  και να βρίσκε-
ται.

Σηκωθήκαμε από το αλώνι και ο Γιώρης, σαν κα-
λός νοικοκύρης, άρχισε να προγραμματίζει τις δου-
λειές της ημέρας...  Εγώ πήρα το δρόμο για το σπίτι,
για τις δικές μας δουλειές.

Μακάρι να έρθει και φέτος  ο Γιώρης,  να τα
πούμε και να θυμηθούμε και πολλές άλλες ιστορίες.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Óôï ðñïçãïýìåíï öýëëï ôïõ “ÁñôïæÞíïõ” êáé ìå áöïñìÞ ôï ðñüâëçìá ðïõ Ý÷åé äçìéïõñãçèåß
óôï ÷ùñéü, ó÷åôéêÜ ìå ôçí øÞöéóç áðü ôï ÄÞìï Çñáßáò êáíïíéóìïý ëåéôïõñãßáò  íåêñïôáöåßùí,
åß÷áìå ðáñáêáëÝóåé ôï ÄÞìï íá ìáò óôåßëåé ôçí ó÷åôéêÞ áðüöáóç. Ôï èÝìá ìáò áöïñÜ üëïõò.

Ï ÄÞìïò äåí áíôáðïêñßèçêå óôï áßôçìÜ ìáò, ìáò Ýóôåéëå üìùò  ôçí áðüöáóç  ï ðáôñéþôçò Á.
Áíäñéüðïõëïò, ï ïðïßïò ôçí  èåùñåß  Üäéêç ãéá ôïõò ðáôñéþôåò êáé ðñïóðáèåß íá åðéôý÷åé ôçí áðüóõñ-
óç ôçò. ¸÷åé óõíôÜîåé ó÷åôéêÞ åðéóôï-
ëÞ ðñïò ôï ÄÞìï, ðïõ ôçí Ý÷ïõí õðï-
ãñÜøåé ìÝ÷ñé ôþñá 40 ðáôñéþôåò (ìßá
õðïãñáöÞ ãéá êÜèå ôÜöï, áðü ôïõò 120
ðïõ èåùñïýí ïéêïãåíåéáêïýò óå óý-
íïëï 162 ðïõ õðÜñ÷ïõí óôïõ Ìðïõ-
ëïýôóïõ).

ÌåëåôÞóáìå ôïí êáíïíéóìü êáé èá
äéáôõðþóïõìå êÜðïéåò áðüøåéò óå ïõ-
óéþäç èÝìáôá,  ðïõ èåùñïýìå ðùò ìáò
áöïñïýí üëïõò.

Êáô áñ÷Üò óõìöùíïýìå óôçí ýðáñ-
îç  êáíïíéóìïý  ëåéôïõñãßáò  íåêñïôá-
öåßùí (èåùñïýìå ãåíéêÜ  ôçí ýðáñîç
êáé åöáñìïãÞ êáíüíùí óôç äçìüóéá
äéïßêçóç ðñïïäåõôéêÞ êáé ü÷é óõíôç-
ñçôéêÞ íïïôñïðßá êáé ðñÜîç),  áöïý
ìáò åíäéáöÝñåé üëïõò, ìéáò  êáé  êÜðïéá
óôéãìÞ üëïé ðñïò ôá åêåß èá ...ïäåýóïìåí. Êáëü åßíáé ëïéðüí íá îÝñïõìå êáé ôé èá ìáò....óôïé÷ßóåé,
éäéáßôåñá óå ìßá åðï÷Þ ðïõ ôï êüóôïò æùÞò áíåâáßíåé ðÜñá ðïëý êáé ôï ìÝëëïí åßíáé ðïëý æïöåñü,
ôïõëÜ÷éóôïí áðü ïéêïíïìéêÞò ðëåõñÜò.

Óýìöùíá ìå ôï ðñáêôéêü ðïõ äéáâÜóáìå  ç áðüöáóç åëÞöèç  óôéò 28 ÌáÀïõ 2007, ðáñüíôùí êáé ôùí
13 ìåëþí ôïõ ÄÓ.  Øçößóôçêå áðü 8 ìÝëç, åíþ ïé ê.ê. Ä. Ãåùñãáêüðïõëïò, Á. Äáìüðïõëïò, Ä.
Ðáñáóêåõüðïõëïò, Ê. Áëâåíéþôçò êáé Ð. ÊïñïâÝóçò äéáöþíçóáí ìå ôá ðñïôåéíüìåíá ðïóÜ êáé
ðñüôåéíáí íá ìåéùèïýí êáôÜ 50%.

Ï êáíïíéóìüò áðïôåëåßôáé áðü 24 Üñèñá (17 äáêôõëïãñáöçìÝíåò óåëßäåò), ðïõ ãéá ðñáêôéêïýò ëü-
ãïõò äåí åßíáé äõíáôüí íá ôïí äçìïóéåýóïõìå üëïí áíáëõôéêÜ. Èá äçìïóéåýóïõìå áñêåôÜ ãéá åíçìÝñù-
óç ôùí ðáôñéùôþí êáé èá ó÷ïëéÜóïõìå  üóá èåùñïýìå ðùò Ý÷ïõí éäéáßôåñï åíäéáöÝñïí.  ÐÜíôùò üëç ç
áðüöáóç åßíáé óôç äéÜèåóç üðïéïõ åðéèõìåß.

êáé ôç äéá÷åßñéóç ôùí åóüäùí áðü ôï äéêü ôçò
íåêñïôáöåßï;  Ïýôå åßíáé äßêáéï êáôÜ ôç ãíþ-
ìç ìáò ôá ÷ñÞìáôá áðü ôï íåêñïôáöåßï åíüò
äéáìåñßóìáôïò íá äéáôßèåíôáé óå íåêñïôáöåß-
ï Üëëïõ äéáìåñßóìáôïò.  ÊáíÝíáò Óåñâáßïò
ðéóôåýïõìå äåí èá Þèåëå ôá äéêÜ ôïõ ÷ñÞìáôá
íá öýãïõí áðü ôïõ “Ìðïõëïýôóïõ”.  ÊÜèå íå-
êñïôáöåßï Ý÷åé ôéò äéêÝò ôïõ áíÜãêåò êáé ðñÝ-
ðåé íá êáëýðôïíôáé áðü ôá äéêÜ ôïõ Ýóïäá.
Áõôü åßíáé ôï äßêáéï. ËïéðÝò áíÜãêåò áò ôéò
êáëýðôåé ï ÄÞìïò áðü Üëëá êñáôéêÜ Ýóïäá.
ÐÜíôùò êáé ìå ôá ðïóÜ ðïõ ðñïôåßíïõí ôá 5
ìÝëç ôïõ ÄÓ, èá óõãêåíôñùèåß ãéá ôï ÷ùñéü
ìáò Ýíá óçìáíôéêü ðïóü, ðïõ èá áíáìïñöþ-
óåé êáé èá áíáâáèìßóåé ðëÞñùò êáé ôïõ “Ìðïõ-
ëïýôóïõ” êáé ôï íåêñïôáöåßï ôùí Áñáðáßùí,
ðïõ Ý÷åé ðïëý ðåñéóóüôåñåò áíÜãêåò. Áñêåß
üóá ÷ñÞìáôá óõãêåíôñùèïýí íá äéáôåèïýí
ìüíï ãé áõôü ôï óêïðü.

¢ñèñá 20 êáé 21.
 Ôï ýøïò ôåëþí êáé äéêáéùìÜôùí êáèïñßæåôáé óôï áêü-

ëïõèï ðïóü.
Á) Äéêáßùìá ðáñá÷ùñÞóåùò íÝïõ ÷þñïõ ãéá ôÜöï

100 åõñþ.
Â) Äéêáßùìá ðáñá÷ùñÞóåùò ðñïêáôáóêåõáóìÝíïõ

÷þñïõ ãéá ôÜöï 500 åõñþ.
Ã) Äéêáßùìá ãéá óõíôÞñçóç ôùí íåêñïôáöåßùí óå ü-

ëïõò ôïõò ôÜöïõò 20 åõñþ êáé 30 áí ðñüêåéôáé ãéá äéðëü
ôÜöï.

Ìå áðüöáóç ôïõ ÄÓ ìðïñåß ôá ôÝëç íá áíáðñïóáñ-
ìüæïíôáé.

Ó÷üëéï “Á’: Äåí áíáöÝñåôáé ôï ðïóü  ãéá
áðüêôçóç ïéêïãåíåéáêïý ôÜöïõ. Áõôü åíäéá-
öÝñåé éäéáßôåñá ôïõò ðáôñéþôåò, ðïõ ôéìïýí
ìå ðåñßóóåéá áãÜðç ôïõò íåêñïýò ôïõò, üðùò
äéáðéóôþíåé êáíåßò áðü ôá “ìíçìåßá” ðïõ õ-
ðÜñ÷ïõí óôïõ “Ìðïõëïýôóïõ”.  Åðßóçò õðÜñ-
÷åé êÜðïéï èÝìá ìå ôïõò ðáôñéþôåò ðïõ åß÷áí
áãïñÜóåé ïéêïãåíåéáêü ôÜöï óôï ðáñåëèüí
êáé åß÷áí ðëçñþóåé ðïóÜ ðïëý ìåãáëýôåñá åí-
äå÷ïìÝíùò (áíáðñïóáñìïóìÝíá óôá óçìåñé-
íÜ äåäïìÝíá) áðü áõôÜ ðïõ èá ïñßóåé óÞìåñá
ï ÄÞìïò.

¢ñèñï 23.
ÊÜèå áëëáãÞ Þ ôñïðïðïßçóç ôïõ ðáñüíôïò êáíïíé-

óìïý ðñÝðåé íá øçöéóèåß áðü ôçí áðüëõôç ðëåéïøçößá
ôïõ óõíüëïõ ôùí ìåëþí ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ.

Êëåßíïíôáò ôçí áíáöïñÜ ìáò óôï èÝìá ôïõ
íåêñïôáöåßïõ, èÝëïõìå íá ðáñáôçñÞóïõìå
ðùò  åìåßò äåí åßíáé äõíáôüí íá ãíùñßæïõìå
ôéò ëåðôïìÝñåéåò ðïõ ãíùñßæïõí ïé Üíèñùðïé
ðïõ ìÝíïõí åêåß. Åðéèõìßá ìáò åßíáé íá âñåèåß
ç êáëýôåñç  ëýóç ãéá ôïõò ðáôñéþôåò, óå ðíåý-
ìá  áëëçëåããýçò, êáôáíüçóçò êáé áãÜðçò. Äåí
ðñÝðåé íá õðÜñ÷ïõí ðáñÜðïíá ãéá ôçí ôåëåõ-
ôáßá êáôïéêßá êÜèå ðáôñéþôç, üðùò äéáâÜóá-
ìå óå  ðïßçìá ôïõ ëïãïôÝ÷íç ìáò È. Ê. Ôñïõ-
ðÞ (ÖèéíïðùñéíÜ, “Ôá áíåðßóçìá” óåë. 67,
ðïßçìá “´Çèåëá”) êáé óôåíï÷ùñçèÞêáìå.

Ôï íåêñïôáöåßï ìáò, Ýíá ìíçìåßï
ðïõ ðñÝðåé íá áíáâáèìéóôåß.

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΓΚΟΥΡΑ
Γράφει ο Γεώργιος Διαμαντόπουλος

(πρόεδρος του Συλλόγου Κοκκινοραχιτών “ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”)

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3/5/2008 με
μεγάλη επιτυχία η προγραμματισμένη εκδρομή
του Ορειβατικού και Φυσιολατρικού Ομίλου “Η
ΓΚΟΥΡΑ” στο ομώνυμο φαράγγι, που ξεκινάει
από τις πλαγιές του Αρτοζήνου, διασχίζει μέ-
ρος του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΙΑΣ και συμβάλλοντας με
τον ΤΟΥΘΟΑ (ΜΠΟΥΦΗ), χύνεται στον ΛΑΔΩ-
ΝΑ. Σκοπός της εκδρομής ήταν η  ανάδειξη του
φαραγγιού. Στις 09.30 το πρωί έγινε συγκέντρω-
ση των εκδρομέων στη Κοκκινοράχη. Παρα-
βρέθηκαν εκ μέ-
ρους του Δήμου
η Αντιδήμαρχος
κα Χριστοπού-
λου- Θανοπού-
λου  Ελένη, εκ-
πρόσωποι από
τα γύρω χωριά
(Λυκούρεσι, Ψά-
ρι, Παλούμπα,
Σαρακίνι, Κα-
κουραίικα, Λυσ-
σαρέα, Λουτρά,
Όχθια και Σέρ-
βου),  ο  Πρόε-
δρος της Ομο-
σπονδίας Ορει-
βατικών, Εκδρο-
μικών και Φυσιο-
λατρικών Σωματείων Ελλάδος κ. Αντωνόπου-
λος Ανδρέας και ο Περιβαλλοντολόγος Μηχα-
νικός με καταγωγή από το Ψάρι (εκ μητρός) κ
Φωτίου Γεώργιος, ο οποίος και έχει αναλάβει
τη μελέτη για την ανάδειξη του φαραγγιού .
Τους συγκεντρωμένους υποδέχθηκαν εκ μέ-

ρους του Συλλόγου των Απανταχού Κοκκινορα-
χιτών “ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ” ο πρόε-
δρος Διαμαντόπουλος Γεώργιος, μέλη του Δ.Σ,
ο πάρεδρος του χωριού Νικολόπουλος  Χρή-
στος  καθώς και αρκετοί Κοκκινοραχίτες .
Στους παραβρισκόμενους προσφέρθηκαν α-

ναψυκτικά, καφές, ντόπιο τσίπουρο και γλυκά
(δίπλες και κουραμπιέδες) που έφτιαξαν οι κυ-
ρίες Αικατερίνη Διαμαντοπούλου και Μαρία
Νικολοπούλου τις οποίες και ευχαριστούμε  ό-
πως και τον  Θανόπουλο Παναγιώτη ιδιοκτήτη
του καφενείου του χωριού μας. Πρώτη το λόγο
πήρε η Αντιδήμαρχος κα Χριστοπούλου-Θανο-
πούλου, η οποία αφού έκανε την παρουσίαση
των συγκεντρωμένων, τους  καλωσόρισε τους
ευχαρίστησε για την  παρουσία τους, τόνισε τη
σημασία που έχει για τα χωριά μας η προσπά-
θεια που γίνεται για την ανάδειξη του φαραγ-
γιού και ευχήθηκε καλή επιτυχία σε αυτήν την
προσπάθεια.
Έπειτα το λόγο πήρε ο κ. Αποστολόπουλος

(Γενικός Δ/ντής στον ΕΟΤ) από το Λυκούρεσι,
μέλος της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής
του Φυσιολατρικού και Ορειβατικού Ομίλου, ο
οποίος αφού εξήρε τη συμμετοχή του κόσμου
και τη θέρμη με την οποία έχει περιβάλει την
προσπάθεια αυτή, τόνισε ότι το συγκεκριμένο
φαράγγι δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από πολλά
άλλα προβεβλημένα της χώρας μας, μπορεί μά-
λιστα να είναι και καλύτερο  από μερικά απ αυ-
τά. Επίσης τόνισε ότι η Διοικούσα Επιτροπή, οι

Σύλλογοι, τα Μέλη και οι Φίλοι, με μπροστάρη
τον Δήμο τον κ Πρόεδρο της Ομοσπονδίας και
τον Μηχανικό που ανέλαβε την μελέτη θα κατα-
βάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την  ανάδει-
ξη του φαραγγιού, να το κάνει  προσβάσιμο
ώστε να το απολαμβάνουν όχι μόνο οι Ηραιάτες
αλλά και οι φυσιολάτρες από όλη την Ελλάδα.
Κατόπιν μίλησε ο κ. Αντωνόπουλος, ο οποίος
είχε επισκεφθεί ξανά το φαράγγι και ο οποίος
μας διαβεβαίωσε ότι παρουσιάζει εξαιρετικό

ενδιαφέρον και
αξίζει τον κόπο
η όλη προσπά-
θεια.
Στη συνέχεια,

αφού πήραμε
οδηγίες από
τον κ. Αντωνό-
πουλο για το
πώς πρέπει να
περπατήσουμε,
έγιναν δύο ομά-
δες. Η μία θα
περπατούσε  το
φαράγγι από το
γεφύρι προς τα
πάνω (Μήλο του
Θύμιου–Σάρι-
ζες–πηγή Γκρο-

ϊντήμα έως κάτω από το Ψάρι) και η άλλη (από
τα  Μπουζεϊκα Αμπέλια –Ούρα –Μπουζείκο Γε-
φύρι-Κάτω Χόνι μέχρι τη σπηλιά Γιαννικούλια).
Η  μεγαλύτερη συμμετοχή ήταν στη δεύτερη ο-
μάδα, με πάρα πολλή νεολαία αλλά και με κά-
ποια  παλικάρια … μεγαλύτερης ηλικίας που δεν
λένε να το βάλουν κάτω. Η διαδρομή ήταν εξαι-
ρετική, σπάνιας ομορφιάς και ο ενθουσιασμός
των περιπατητών στα ύψη. Ορισμένοι μάλιστα
δεν πτοήθηκαν ούτε όταν στη μέση της διαδρο-
μής συναντήσαμε λίμνη και οι οποίοι με την κα-
θοδήγηση του ορειβάτη πέρασαν μέσα από νε-
ρό, φθάνοντας έως τη Σπηλιά του Γιαννικούλια.
Οι δύο ομάδες, αφού συγκεντρώθηκαν το με-

σημέρι στο καφενείο του χωριού και αντάλλα-
ξαν απόψεις και  εμπειρίες από την περιήγηση,
αναχώρησαν για τα Λουτρά  Ηραίας, όπου ήταν
προγραμματισμένο γεύμα, προσφορά από τον
Ξενοδόχο κ Ι. Παππανάστο. Το απόγευμα έγινε
συγκέντρωση στο Λυκούρεσι, όπου ξεκινάει το
φαράγγι και είναι οι πρώτες πηγές της Γκούρας
και  ο Μύλος του Τρουπή.
Το κομμάτι του Φαραγγιού από Λυκούρεσι έ-

ως Ψάρι και από το Γεφύρι έως Μπουζεϊκα Α-
μπέλια θα περπατηθεί άλλη φορά, γιατί δεν ε-
παρκούσε ο χρόνος. Σχετικά θα υπάρξει  ανα-
κοίνωση από την Διοικ. Επιτροπή. Ο Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Ορειβατικών Σωματείων μας
υποσχέθηκε ότι θα ξανάρθει με αναρριχητές, οι
οποίοι θα αναρριχηθούν και θα μπουν στη Σπη-
λιά του Γιαννικούλια (όπου σύμφωνα με την πα-
ράδοση είχαν βρει καταφύγιο ο Κολοκοτρώ-
νης με τον Πλαπούτα  κατά την επέλαση του
Ιμπραήμ), για να την εξερευνήσουν.
Ο  Σύλλογος μας, με όποιο πατριώτη επιθυμεί

να συμβάλλει,  θα αναλάβει να καθαρίσει το μονο-
πάτι που οδηγεί από την  Ούρα  στο Φαράγγι.
Το  ΔΣ  ευχαριστεί όλους τους συμμετέχο-

ντες σε αυτήν την προσπάθεια και εύχεται κα-
λή επιτυχία στο έργο τους, επίσης ευχαριστεί
όλους τους πατριώτες για την συμμετοχή τους
και κυρίως τα νέα παιδιά που ήρθαν από την
Αθήνα γι αυτό  τον σκοπό.

Οι εκδρομείς σε αναμνηστική φωτογραφία

¢ñèñá 3, 4, 6 êáé 9
-Ìåôáîý Üëëùí áíáöÝñåôáé üôé ï ÷þñïò åðß ôïõ ïðïß-

ïõ ðáñá÷ùñåßôáé äéêáßùìá ÷ñÞóåùò äåí áðïôåëåß ðå-
ñéïõóéáêü óôïé÷åßï êáé äåí åßíáé åðéäåêôéêüò ìåôáâéâÜóå-
ùò ðñïò ôñßôïõò.

- Ï åíôáöéáóìüò åðéôñÝðåôáé ìåôÜ ôçí ðÜñïäï 24
ùñþí áðü ôï èÜíáôï êáé ðñïò ôïýôï áðáéôåßôáé Üäåéá
ôáöÞò áðü ôï ÄÞìáñ÷ï.

-Ç óýóôáóç ïéêïãåíåéáêþí ôÜöùí åßíáé äõíáôÞ, åöü-
óïí åðéôñÝðåé ï ÷þñïò ôïõ íåêñïôáöåßïõ êáé êáôüðéí
áðïöÜóåùò ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ. ÅÜí ï ÄÞìáñ÷ïò áñíçèåß
ôüôå áðïöáóßæåé ôï Ä.Ó.

-ÔÜöïé ãéá ôïõò ïðïßïõò äåí õðÜñ÷åé íüìéìïò ôßôëïò,
äéáôßèåíôáé åëåýèåñá áðü ôï ÄÞìï ìåôÜ ôç óõìðëÞñùóç
ðåíôáåôßáò áðü ôïí ôåëåõôáßï åíôáöéáóìü, Ýóôù êáé áí
óôï ðáñåëèüí ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí Þ åöÝñïíôï ùò ïéêïãå-
íåéáêïß.

Ó÷üëéï “Á”: Ôé óçìáßíåé “íüìéìïò ôßôëïò”;
Áñêåß ìéá áðëÞ áðüäåéîç üôé êÜðïéïò êÜðïôå
ðëÞñùóå ãéá ïéêïãåíåéáêü ôÜöï; Íïìßæïõìå
ðùò ðñÝðåé íá äéåõêñéíéóèåß.

¢ñèñá 11êáé 12.
 Ç áíáêïìéäÞ ôùí ïóôþí åíåñãåßôáé ìåôÜ ðáñÝëåõóç

ðåíôáåôßáò. ÐáñÜôáóç åðéôñÝðåôáé ãéá 2 Ýôç êáé åöüóïí
äåí õößóôáôáé ðñüâëçìá ÷þñïõ. ÐáñÜôáóç áíáêïìéäÞò
ôùí íåêñþí ðïõ åíôáöéÜóôçêáí óå óõããåíéêïýò ôÜöïõò
åðéôñÝðåôáé ìüíï ìå ãñáðôÞ áßôçóç ôùí óõããåíþí óôï
ÄÞìï. Ãéá ôçí ðáñÜôáóç êáôáâÜëëåôáé óôï ÄÞìï áíÜëï-
ãï äéêáßùìá.

Ó÷üëéï “Á”: Ôé óçìáßíåé óõããåíéêüò ôÜöïò;
Åßíáé ôï ßäéï ìå ïéêïãåíåéáêüò; Óôïõò ìç ïéêï-
ãåíåéáêïýò ôÜöïõò ëïãéêü åßíáé íá ãßíåôáé á-
íáêïìéäÞ ïóôþí óå ïñéóìÝíá ÷ñüíéá. Óôïõò
ïéêïãåíåéáêïýò  üìùò ãéáôß áõôüò ï ðåñéïñé-
óìüò;

¢ñèñá 14 êáé 15
Ðôþìáôá ìç áðïóôåùìÝíá ðáñáìÝíïõí óôïí ôÜöï

äýï áêüìç Ýôç.
Ôá ïóôÜ öõëÜóóïíôáé óôï ïóôåïöõëÜêéï Þ êáé ìÝóá óå

ïéêïãåíåéáêïýò ôÜöïõò. Ãéá ôç öýëáîç êáôáâÜëëåôáé
óôï ÄÞìï åöÜðáî åéäéêü ôÝëïò. Áí äåí êáôáâëçèåß ìÝóá
óå 2 ìÞíåò áðü ôçí áíáêïìéäÞ ôá ïóôÜ ìåôáöÝñïíôáé ìå
ìÝñéìíá ôùí áñìïäßùí ïñãÜíùí ôïõ ÄÞìïõ óôï ÷ùíåõ-
ôÞñéï.

Ó÷üëéï “Á”: Äåí áíáöÝñåôáé ôï ôÝëïò öý-
ëáîçò. Êáëü åßíáé íá ôï ãíùñßæïõìå.

¢ñèñá 16 êáé 19.
Ç äéïßêçóç êáé äéá÷åßñéóç ôùí íåêñïôáöåßùí áóêåßôáé

áðü ôï ÄÞìï. Ôï ÄÓ ìðïñåß íá ðáñá÷ùñÞóåé áñìïäéüôç-
ôåò ôïõ óôá ÔïðéêÜ Óõìâïýëéá. Ôá ôÝëç êáé äéêáéþìáôá
êáé ëïéðÜ Ýóïäá ôïõ íåêñïôáöåßïõ êáôáôßèåíôáé óôç ÄÏÕ
ÄçìçôóÜíáò ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ ÄÞìïõ Çñáßáò êáé äéá-
ôßèåíôáé ãéá ôçí óõíôÞñçóç êáé ëåéôïõñãßá ôùí íåêñïôá-
öåßùí. Íá óõóôáèåß ÅðéôñïðÞ óå êÜèå Ô.Ä. áðïôåëïýìå-
íç ãéá êÜèå íåêñïôáöåßï áðü: ̧ íáí äçìïôéêü Óýìâïõëï,
ôïí åêÜóôïôå ðñüåäñï ôïõ Ôïðéêïý Óõìâïõëßïõ êáé áðü
Ýíá ìÝëïò ôçò åêêëçóéáóôéêÞò ÅðéôñïðÞò.

Ó÷üëéï “Á”: Áöïý èá óõóôáèåß åðéôñïðÞ óå
êÜèå Ô.Ä.,  ãéáôß íá ìç ôçò áíáèÝóåé ï ÄÞìïò
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Τα έργα στο Πολ.  Κέντρο

Επειδή κάποιοι πατριώτες είναι ιδιαίτερα
βιαστικοί στο να τελειώσει το έργο και α-
σκούν κριτική στο Σύνδεσμο ότι καθυστερούν
τάχα οι εργασίες, έχουμε να πούμε τα ε-
ξής. Α) Το ΔΣ εξαντλεί τις δυνατότητες που
έχει για το έργο, με γνώμονα τις συνθήκες
του χωριού, τη σωστή οικονομική διαχείρι-
ση, την επιλογή των πλέον κατάλληλων και
έμπειρων τεχνιτών και γενικά την καλή ποιό-
τητα της δουλειάς.  Β) Οι οικονομικές δυνα-
τότητες του Συνδέσμου είναι περιορισμένες
και είναι πολύ πιθανό οι εργασίες να καθυ-
στερήσουν από έλλειψη  χρημάτων και όχι
από άλλους λόγους. Γ) Όποιος θέλει πραγ-
ματικά να προχωρήσει γρήγορα το έργο,
μπορεί ο ίδιος να βρει τον τρόπο και να βο-
ηθήσει περισσότερο. Δ) Η επιτροπή για την
εκτέλεση του έργου με πρόεδρο τον αρχιτέ-
κτονα  Ι. Μαραγκό και μέλη τον αντιπρόε-
δρο του Συνδέσμου Ι. Ν. Βέργο  και τον
ταμία Κ. Δάρα κάνει πολύ σωστά τη δου-
λειά που της έχει ανατεθεί και χαίρει της
εκτίμησής μας.  Λειτουργεί με βάση τις α-
ποφάσεις του ΔΣ, το οποίο φέρει αποκλει-
στικά την ευθύνη για όλα τα θέματα.
Παράκληση στον πρόεδρο του χωριού Ι.
Σχίζα, που είναι και άριστος γνώστης των
οικοδομικών εργασιών, να παρακολουθεί α-
πό κοντά τις εργασίες στο Κέντρο, όταν κα-
νείς της επιτροπής δεν βρίσκεται εκεί και να
ενημερώνει άμεσα τον πρόεδρό της ή τον
πρόεδρο του Συνδέσμου Ηλ. Χειμώνα, για
ότι αυτός κρίνει αναγκαίο. Είμαστε βέβαιοι
ότι θα το κάνει για τους πατριώτες και του
εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας.

Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CITROEN C4....ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ
Μην αγνοείται την τύχη σας. Δεν ξέρετε  τι μπορεί να σας επιφυ-
λάσσει. Πάρτε όσους λαχνούς  μπορείτε περισσότερους για σας,
τα παιδιά σας, και τους φίλους σας. Μην ξεχνάτε πως είναι ένα
πολύ καλό δώρο που θα χαροποιήσει αυτούς που θα τους το προ-
σφέρετε. Πάνω από όλα μην ξεχνάτε πως με την αγορά των
λαχείων βοηθάτε σε τελική ανάλυση όλους  τους συμπολίτες μας.
Ιδιαίτερη παράκληση στους πατριώτες με περισσότερες οικονομι-
κές δυνατότητες να αγοράσουν όχι λαχεία αλλά μπλοκ με λαχεία.
Τα περισσότερα μπλοκ μέχρι τώρα (40 επί 50=2.000 λαχνούς)
έχει πάρει ο αρχιτέκτονας Γιάννης Μαραγκός και μάλιστα με την
υπόσχεση πως δεν θα διαθέσει σε Σερβαίους, για να διαθέσουν οι
υπόλοιποι.  Μπράβο στο Γιάννη, που χωρίς αμφιβολία είναι άν-
θρωπος των έργων και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.

Από τον Τύπο της Περιοχής

óýìöùíá ìå üóá Ý÷åé äçìïóéåýóåé óôïí ÁÑ-
ÔÏÆÇÍÏ ï ìåëåôçôÞò ôçò éóôïñßáò ðáôñéþ-
ôçò ê ×. Áè. Ìáñáãêüò (õðïóôñÜôçãïò å.á.)
öáßíåôáé ðùò áñ÷ßæåé áðü ôçí ÌõêçíáúêÞ å-
ðï÷Þ, ìå ôï êÜóôñï ôïõ óôçí ðåñéï÷Þ “Ðá-
ëéüêáóôñï”. Ç ðñþôç ôïõ “åêêëçóßá” ðïõ
ìåôÜ ôçí åîÜðëùóç ôïõ ÷ñéóôéáíéóìïý ïíï-
ìÜóèçêå “¢ãéïò ÁíäñÝáò”, öáßíåôáé ðùò êôß-
óôçêå ôïí 6ï Þ 4ï áéþíá ðñï ×ñéóôïý, óýì-
öùíá ìå åíäéáöÝñïõóá Ýñåõíá  ôïõ ßäéïõ ðá-
ôñéþôç, ðïõ èá äçìïóéåýóïõìå óôï åðüìåíï
öýëëï ôïõ ÁÑÔÏÆÇÍÏÕ.

Ãïñôõíßá
á) ÍÝåò áíôéêåéìåíéêÝò áîßåò ôùí áãñïôåìá÷ßùí

üñéóå ôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí ãéá ôç Ãïñôõ-
íßá. Ãéá ôï äéêü ìáò ÷ùñéü ç Á.Â.Á. (Áñ÷éêÞ Âáóé-
êÞ Áîßá) ïñßæåôáé óå 750 åõñþ ôï óôñÝììá.

â) Ï Í.Ã.Ð. ó÷ïëéÜæïíôáò ôçí ðáñáðÜíù áðü-
öáóç  ãñÜöåé ãéá ôï ÷ùñéü ìáò ðùò áí óôéò åêôÜ-
óåéò ðïõ Ý÷ïõìå äçëþóåé óôï Å9 (êáé åßíáé Þäç
äáóùìÝíåò) åðéâëçèåß öüñïò ìå ôéò ðáñáðÜíù ôé-
ìÝò, ðñïâëÝðåôáé íá ôéò áðïðïéçèïýìå, åê÷ùñþ-
íôáò ôåò óôï Äçìüóéï...Êáé óõíå÷ßæåé:  “Ïé Ý÷ïíôåò
÷ùñÜöéá óôçí åßóïäï êáé ôçí Ýîïäï ôïõ ÷ùñéïý, áí
ìåëåôÞóïõí ìå ðáñÜäåéãìá ôçí Ýîù áðü  Âõôßíá Ýêôá-
óç êáé ôéò áíôéêåéìåíéêÝò áîßåò, èá óðåýóïõí íá ðáñá-
÷ùñÞóïõí üóá ìÝôñá æçôÞóåé ï ÄÞìïò ãéá äéáðëÜôõíóç
êáé óôç óõíÝ÷åéá ìÜíôñá”.

Óôç óõíÝ÷åéá ãñÜöåé  ðùò ï ãéáôñüò ê. Êïõ-
ôóáíäñéÜò êáé 2 áêüìç óõìðïëßôåò ìáò Ýöôéáîáí
óôéò éäéïêôçóßåò ôïõò ùñáßåò ðåôñü÷ôéóôåò ìÜ-
íôñåò.

Ó÷üëéï “Á”
ÅêöñÜæïõìå êáé åìåßò ôá èåñìÜ ìáò óõã-

÷áñçôÞñéá óôïõò ðáñáðÜíù ðáôñéþôåò (èá
èÝëáìå íá ãíùñßæïõìå êáé ôá ïíüìáôá ôùí
Üëëùí äýï) ðïõ ðñïôßìçóáí ôçí ðÝôñá áðü
ôï ìðåôü. ÁíáìöéóâÞôçôá Ý÷ïõí êáëü ãïý-
óôï êáé éäéáßôåñá áíáðôõãìÝíï ôï áßóèçìá
êáëáéóèçóßáò. ÐáñÜêëçóç óå üëïõò ôïõò ðá-
ôñéþôåò ðïõ öôéÜ÷íïõí ìÜíôñåò óôá óðßôéá
ôïõò, íá ðñïôéìïýí ôçí ðÝôñá ðïõ åßíáé ç ðá-
ñÜäïóÞ ìáò êáé åêöñÜæåé ôç æùÞ ôùí ðñïãü-
íùí ìáò êáé íá ìçí êáôáöåýãïõí óôçí åýêï-
ëç ëýóç ôïõ ìðåôïý êáé ôïõ ôóéìåíôüëéèïõ.
Ìðïñåß íá óôïé÷ßæåé ðåñéóóüôåñï áëëÜ Ý÷åé
ðïëëáðëÜóéá áîßá. ÌðñÜâï êáé óôï ÄÞìï ðïõ
ïé ìÜíôñåò óôçí åßóïäï êáé Ýîïäï ôïõ ÷ù-
ñéïý èá ãßíïõí åðßóçò ðåôñü÷ôéóôåò, óýìöù-
íá ìå üóá Ý÷åé áíáêïéíþóåé ï áíôéäÞìáñ÷ïò
ê. Áè. Ìðüñáò. ÅêöñÜæïõìå ôçí åõ÷Þ íá áíôé-
êáôáóôáèïýí êáé  êÜðïéåò êáêüãïõóôåò ðñï-
÷åéñï-ôóéìåíôïêáôáóêåõÝò óôï ÷ùñéü, áðü
ðÝôñá. Åðßóçò èá ðñïôåßíáìå ïôéäÞðïôå ðñü-
êåéôáé íá ãßíåé óôïõò äñüìïõò ôïõ ÷ùñéïý íá
÷ñçóéìïðïéçèåß ðÝôñá. Éäéáßôåñá ï äñüìïò
ìå ôá óêáëïðÜôéá áðü ôçí ðÜíù åêêëçóéÜ
ìÝ÷ñé ôï óðßôé ôçò áåßìíçóôçò äáóêÜëáò Ãå-
ùñãßáò Óôñßêïõ-Êïìíçíïý. Äõóêïëßåò áóöá-
ëþò õðÜñ÷ïõí áëëÜ “ïõäÝí ðñüâëçìá Üëõ-
ôïí”. Áñêåß íá õðÜñ÷åé ðñáãìáôéêÞ èÝëçóç.
Êáé ðéóôåýïõìå ðùò õðÜñ÷åé.

ÄéáâÜóáìå ðùò óôçí ÁåôïññÜ÷ç  óõíå÷ß-
æåôáé ç ðëáêüóôñùóç ìå ðëÜêåò  ¢ñôáò óôá
åíáðïìåßíáíôá óôåíÜêéá ôïõ ÷ùñéïý. ÌðñÜ-
âï ôïõò. ÐáñÜäåéãìá ðñïò ìßìçóç áðü üëïõò
ìáò.

Óôï ßäéï öýëëï ôçò “Ã” ï Í.Ã.Ð. ãñÜöåé  ðùò
óôï ÷ùñéü ðïõëÞèçêáí-áãïñÜóôçêáí ôñßá áêá-
ôïßêçôá óðßôéá. ¸íá óôï ðÜíù ÷ùñéü, Ýíá óôï
êÜôù êáé Ýíá óôï êÝíôñï. Áêüìç áíáöÝñåé ó÷åôé-
êÜ ìå ôçí áãéïãñÜöçóç ôçò Êïßìçóçò ôçò Èåï-
ôüêïõ ðùò ìéá ìÝôñéïõ ìåãÝèïõò áãéïãñáößá (ìå
áíáãñáöÞ ôïõ ïíüìáôïò ôïõ äùñçôÞ) êïóôßæåé
450 ðåñßðïõ åõñþ êáé ðùò ôï Åê. Óõìâïýëéï áíá-
ìÝíåé äùñçôÝò.

Ó÷üëéï “Á”
Êáô´áñ÷Üò óõã÷áñçôÞñéá óôïõò áãïñá-

óôÝò ôùí ðáëéþí êáôïéêéþí êáé ôïõò åõ÷üìá-
óôå êáëïñßæéêá, êáëÝò ðáñáäïóéáêÝò åðé-
óêåõÝò  êáé êáëÝò äéáìïíÝò. ¼óï ãéá ôçí áãéï-
ãñÜöçóç  óõììåñéæüìáóôå áðüëõôá ôçí ðñï-
óðÜèåéá ðïõ êÜíåé ôï åêêëçóéáóôéêü Óõìâïý-
ëéï êáé ðáñïôñýíïõìå ôïõò ðáôñéþôåò íá å-
íéó÷ýóïõí ôï èåÜñåóôï áõôü Ýñãï.

ã) Ôçí 1ç Áðñéëßïõ Ýãéíå äçìïðñáóßá óôï Äç-
ìáñ÷åßï Ðáëïýìðá ãéá ôçí åêôÝëåóç ôùí Ýñãùí
êáôáóêåõÞò ôïß÷ùí áíôéóôÞñéîçò óôï Ä.Ä. ×ñõ-
óï÷ùñßïõ êáé óôïí ïéêéóìü ÁñÜðçäåò ôïõ Ä.Ä.
ÓÝñâïõ, ðñïûðïëïãéóìïý ìåëÝôçò 36.000 åõñþ.
Ôçí ßäéá çìåñïìçíßá Ýãéíå óôá ãñáöåßá ôçò Ä/
íóçò Ôå÷íéêþí Õðçñåóéþí ôçò Íïìáñ÷ßáò áíïé-
êôüò äéáãùíéóìüò ãéá ôçí áíÜèåóç ôïõ Ýñãïõ á-
óöáëôüóôñùóçò ôïõ äñüìïõ Ëõêïýñåóç-ØÜ-
ñé, ðñïûðïëïãéóìïý ìåëÝôçò 100.000 åõñþ.

ä) Ï Ìçôñïðïëßôçò ìáò ê. Éåñåìßáò áíÞããåéëå
óôéò 13/4 áðü Üìâùíïò ôïõ ìçôñïðïëéôéêïý íáïý
Áèçíþí, ôçí áíÝãåñóç ðåñéêáëïýò É. Íáïý, áöéå-
ñùìÝíïõ óôïí ÅèíïúåñïìÜñôõñá Áã. Ãñçãüñéï
ôïí Å´. Ôïí èåìÝëéï ëßèï èá èÝóåé ï Áñ÷éåðßóêï-
ðïò Áèçíþí êáé ðÜóçò ÅëëÜäïò ê. Éåñþíõìïò.

å) Ç ÃíùìïäïôéêÞ ÅðéôñïðÞ ôïõ Áí. Íüìïõ
3299/2004 ìå ðñüåäñï ôïí ðåñéöåñåéÜñ÷ç Í. Áã-
ãåëüðïõëï åíÝêñéíå  îåíïäï÷åéáêÞ åðÝíäõóç óôç
ÄçìçôóÜíá (åðéäïôåßôáé ìå 60%) îåíïäï÷åßïõ äõ-
íáìéêüôçôáò 20 äùìáôßùí-59 êëéíþí.

ÄçìçôóÜíá
-Óå Üñèñï ôïõ ðñùôïðñåóâýôåñïõ  ×. Ðáðá-

÷ñÞóôïõ äéáâÜæïõìå ðùò áðü ôç ÄçìçôóÜíá ôùí
7 ðáôñéáñ÷þí êáé 70 Áñ÷éåñÝùí, êáôÜãïíôáé 4
¢ãéïé: 1). ¢ãéïò Äéïíýóéïò ï Óïöüò, ÐáôñéÜñ÷çò
Êùíóôáíôéíïõðüëåùò áðü ôï 1476. 2). Ï ¢ãéïò
Èåüêëçôïò, Áñ÷éåðßóêïðïò Ëáêåäáéìïíßáò, Ýæçóå
ôïí 9ï áéþíá ì.×. 3). Ï ¢ãéïò Ãñçãüñéïò ï Å´,
ÐáôñéÜñ÷çò Êùíóôáíôéíïõðüëåùò, Ýæçóå ìÝ÷ñé
ôéò 10 Áðñéëßïõ 1821, ïðüôå áðçã÷ïíßóèç áðü

ôïõò Ôïýñêïõò. 4). Ï ¢ãéïò ÍåïìÜñôõò Åõèýìéïò
ï ÍÝïò, Ýæçóå ìÝ÷ñé ôéò áñ÷Ýò ôïõ 19ïõ áéþíá.

-ÊïéìÞèçêå ï óïöüò Çãïýìåíïò ôçò ÉåñÜò Ìï-
íÞò ôïõ Ôéìßïõ Ðñïäñüìïõ (Èåüêôéóôïò) ðïõ
åß÷å “êëÝøåé” ôéò øõ÷Ýò ìáò... Ìåôáîý Üëëùí áíá-
öÝñåé: ¸æçóå ãéá 80 ÷ñüíéá ôç ìïíá÷éêÞ æùÞ á-
êñéâþò üðùò ôçí ðåñéãñÜöïõí ôá ÷åßëç åíüò óýã-
÷ñïíïõ Áãïñåßôç ìïíá÷ïý.

 “Ôï íá åßóáé ìüíïò êáé íá ìçí åßóáé ìüíïò.
Íá ìçí Ý÷åéò ôßðïôá êáé íá ìç èÝëåéò ôßðïôá.
Ôï íá ÷áßñåóáé ãéá ôçí çóõ÷ßá, ôçí çñåìßá, ôï
÷åéìþíá, ôç íý÷ôá, ôïí ïõñáíü, ôï êåëß, ôçí
åéñÞíç, íá óå ðáßñíåé ï ýðíïò ìå ôï êïìðï-
óêßíé, íá îõðíÜò ìå ôï êïìðïóêßíé”.

-Ðëçèþñá íÝùí îåíþíùí éäéùôéêÞò ðñùôïâïõ-
ëßáò âñßóêïíôáé óå åîÝëéîç, áëëÜ áíáêáéíßæïíôáé
êáé ôï êôßñéï ôïõ ðáëéïý Ôá÷õäñïìåßïõ, ôï áñ-
÷ïíôéêü ôùí Áíôùíïðïõëáßùí êáé ôï óðßôé ôïõ Ð.
Ð. Ãåñìáíïý.

Ç×Ù ÔÙÍ ËÁÃÊÁÄÉÙÍ
-Ôï ÄÓ ôïõ ÄÞìïõ áðïöÜóéóå ôçí êáôáóêåõÞ

áíáìíçóôéêÞò óôÞëçò óôçí ðëáôåßá Çñþùí, óôçí
ïðïßá èá áíáãñáöïýí ôá ïíüìáôá ôùí Ëáãêáäé-
íþí çñùéêþí íåêñþí ôçò åðïðïéßáò 1940-1941.

- ÊéíçôÞ ÌïíÜäá Ìáóôïãñáößáò ôçò ÅëëçíéêÞò
ÁíôéêáñêéíéêÞò Åôáéñåßáò  åðéóêÝöèçêå ôá Ëá-
ãêÜäéá êáé ðñïóÝöåñå äùñåÜí ôéò õðçñåóßåò ôçò
óôéò ãõíáßêåò ôçò ðåñéï÷Þò.

Áñêáäéêüò ÊÞñõêáò
Óå Üñèñï ôïõ åêäüôç Ç. Ôóáñìðüðïõëïõ ìå

ôßôëï “Ï ÍÝïò Êáðïäßóôñéáò ante portas” äéá-
âÜæïõìå ìåôáîý Üëëùí: “...Ãéá ôçí Áñêáäßá ðñï-
âëÝðåôáé óõã÷þíåõóç ôùí ÄÞìùí óå 4: Ãïñôõíß-
áò, Ìåãáëüðïëçò, Ìáíôéíåßáò êáé Êõíïõñßáò, ìå
¸äñåò ôç ÄçìçôóÜíá, ôç Ìåãáëüðïëç, ôçí Ôñß-
ðïëç êáé ôï Ëåùíßäéï...”.

ÐÁÃÃÏÑÔÕÍÉÁÊÇ
ÅÍÙÓÇ
-Ôçí ÔåôÜñôç 21 ÌáÀïõ ôåëÝóèçêå èåßá ëåé-

ôïõñãßá ìå áñôïêëáóßá óôïí åïñôÜæïíôá íáü
ôïõ Áãßïõ Êùíóôáíôßíïõ (éäéïêôçóßá É. Ì. Ôé-
ìßïõ Ðñïäñüìïõ) óôïõ ÖéëïðÜððïõ, õðÝñ
õãåßáò ôùí áðáíôá÷ïý ôçò ãçò Ãïñôõíßùí. Ðá-
ñáâñÝèçêáí ðïëëïß Ãïñôýíéïé. Åðßóçò ôçí ðá-
ñáìïíÞ ôï âñÜäõ åøÜëç ìåãÜëïò åóðåñéíüò.

ÐÁÍÁÑÊÁÄÉÊÇ
ÏÌÏÓÐÏÍÄÉÁ
Óå ðñüóöáôç åêäÞëùóç âñáâåýôçêáí 120

ÁñêÜäåò ËïãïôÝ÷íåò ðïõ ðñüóöåñáí âéâëßá
ôïõò óôçí Ïìïóðïíäßá. Ìåôáîý áõôþí êáé ï
ðáôñéþôçò È.Ê. ÔñïõðÞò.

συνέχεια από τη σελ. 3

¼ëá åßíáé õðü óõæÞôçóç áõôÞ ôç óôéãìÞ êáé
üëåò ïé áðüøåéò åõðñüóäåêôåò êáé áíáãêáßåò.
Êáëýôåñï ôñüðï èåùñïýìå ôç óõããñáöÞ ôïõ
âéâëßïõ áðü ðïëëïýò  ðáôñéþôåò, þóôå íá õ-
ðÜñ÷åé ìåãÜëç ðïéêéëßá êáé êáèÝíáò íá áöÞóåé
ôï äéêü ôïõ óôßãìá. Ðáñáêáëïýìå íá ìáò óôåß-
ëåôå ôéò áðüøåéò óáò êáé êõñßùò íá ìáò ïñßóå-
ôå ôé  åóåßò ìðïñåßôå íá êÜíåôå.  Åìåßò ùò ðñþ-
ôç êßíçóç ðÞñáìå ìßá ðñïóöïñÜ áðü ôïí åê-
äïôéêü ïßêï ðïõ âãÜæïõìå ôïí ÁÑÔÏÆÇÍÏ.
Ôï óõíïëéêü êüóôïò ãéá 1000 âéâëßá (áðü ôïí
êÜèå ôüìï),  óõíÞèïõò ìåãÝèïõò, åßíáé ðåñß-
ðïõ 4.000 åõñþ, ðëÝïí ôùí Ýã÷ñùìùí öùôï-
ãñáöéþí. Ç ðñïóöïñÜ áõôÞ éó÷ýåé õðü ôïí
üñï üôé ç ýëç èá äïèåß óå çëåêôñïíéêÞ ìïñ-
öÞ. Áõôü óçìáßíåé ðùò ïé óõããñáöåßò èá ðñÝ-
ðåé íá äþóïõí ôçí åñãáóßá ôïõò ãñáììÝíç óôïí
õðïëïãéóôÞ. Áõôü äåí åßíáé äýóêïëï, áí óêå-
öôåß êáíåßò ðùò óÞìåñá  ðïëëïß ãïíåßò ãñÜ-

ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΟΥΜΕ
öïõí óôïí õðïëïãéóôÞ êáé óßãïõñá ãñÜöïõí
üëá ôá ðáéäéÜ.

Åõ÷üìáóôå ïé ðáôñéþôåò íá óõììåñéóôïýí
ôéò áíçóõ÷ßåò ìáò, ôéò óêÝøåéò ìáò êáé üëá áõ-
ôÜ ðïõ åêèÝôïõìå óÞìåñá.  Ðéóôåýïõìå ðùò
èá åßíáé óçìáíôéêÞ  ðñïóöïñÜ óôï ÷ùñéü áí
õëïðïéçèïýí   ïé ðáñáðÜíù ôÝóóåñéò óôü÷ïé.
Óßãïõñá èá öÝñïõí ôïõò ðáôñéþôåò ðéï êïíôÜ
êáé èá óõìâÜëëïõí óôï “íá ìç ÷áèïýìå”. Å-
îáñôÜôáé áðü ìáò, áðü óáò, áðü üëïõò ìáò,
áñêåß êáèÝíáò íá âãÜëåé ôïí êáëýôåñü ôïõ å-
áõôü êáé íá ðñïóöÝñåé üôé ìðïñåß ìå  óõìðÜ-
èåéá êáé áãÜðç ãéá üëïõò ôïõò ðáôñéþôåò, æþ-
íôåò êáé ôåèíåüôåò.

(Óôç óõíåäñßáóç ôïõ ÄÓ ôçò 13.5.2008
ðáñáâñÝèçêå êáé ï ãéáôñüò Í. Ä. Ó÷ßæáò
êáé áíôáëëÜîáìå êÜðïéåò áðüøåéò ãéá ôéò
åêäüóåéò ôïõ ÓõíäÝóìïõ. Ôïí åõ÷áñéóôïý-
ìå ðïëý).

συνέχεια
από τη σελ. 1

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο προηγούμενο φύλο, στο άρθρο για

τον εορτασμό της εθνικής επετείου της Ε-
πανάστασης του 1821 στο Παλούμπα και
Μπέτσι, παραλείψαμε να γράψουμε ότι ο
Πρόεδρος της Παγγορτυνιακής Ένωσης
δικηγόρος και φίλος του χωριού μας κ. Η-
λίας Γιαννικόπουλος εκφώνησε έναν ε-
μπνευσμένο πανηγυρικό, στον οποίο πε-
ριέγραψε με γλαφυρότητα την προσφορά
των Ηραιατών στο Εθνικό Αγώνα.
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ΑΝΑΓΡΑΦΗ
ΟΝΟΜΑΤΩΝ
Óôï ðñïçãïýìåíï öýëëï ôïõ Áñ-

ôïæÞíïõ åß÷áìå äçìïóéåýóåé ìéá êá-
ôÜóôáóç ïíïìÜôùí ðñïò áíáãñáöÞ
óôï çñþï ôïõ ÷ùñéïý êáé åß÷áìå óç-
ìåéþóåé üôé áõôÞ Þôáí ç ôåëåõôáßá
öïñÜ êáé üôé èá ôçí óôÝëíáìå óôï
ÄÞìï Çñáßáò, ùò ôåëéêÞ ðñüôáóç
ìáò. ¼ìùò ìáò Ýãéíáí êÜðïéåò õ-
ðïäåßîåéò ãéá ëÜèç, ôá ïðïßá äéïñ-
èþóáìå êáé óôï ìåôáîý ëÜâáìå äýï
åðéóôïëÝò, ôç ìéá áðü ôïí ×ñÞóôï
Ðáíáãüðïõëï êáé ôçí Üëëç áðü ôïí
Çëßá Ìðüñá, ôéò ïðïßåò äçìïóéåý-
ïõìå óå Üëëç óôÞëç. ÅðåéäÞ èÝëïõ-
ìå íá óõìöùíÞóïõìå ìåôáîý ìáò
üëïé ïé ðáôñéþôåò, áðïöáóßóáìå íá
ðåñéìÝíïõìå ëßãï áêüìç ìÞðùò õ-
ðÜñ÷åé êÜðïéá íåüôåñç ôåêìçñéùìÝ-
íç ðëçñïöïñßá, ðñéí õðïâÜëëïõìå
ôçí ôåëéêÞ ðñüôáóç ìáò óôç Äçìï-
ôéêÞ Áñ÷Þ.

Äçìïóéåýïõìå ðÜëé ôçí êáôÜóôá-
óç, ìå ôéò ôåëåõôáßåò äéïñèþóåéò êáé
ìå äéá÷ùñéóìü óå ôñåéò êáôçãïñß-
åò.

Á) ÓôñáôåõìÝíïé, ìå ôïí áíôß-
óôïé÷ï âáèìü

Â) Ðïëßôåò (ÐáñÜðëåõñåò áðþ-
ëåéåò)

Ã) ¹ñùåò 1821
Áðåõèýíïõìå ôåëåõôáßá Ýêêëçóç

êõñßùò óôïõò óõããåíåßò, ãéá ïðïéá-
äÞðïôå íÝá ðëçñïöïñßá ðïõ áöï-
ñÜ óå äéêü ôïõò Üíèñùðï, éäéáßôåñá
ãéá ôïõò ðåóüíôåò, ðïõ äåí Þóáí
óôñáôåõìÝíïé.

 ¼ôé óôïé÷åßá ìáò äþóåé  ï ×. Áè.
Ìáñáãêüò ãéá ôïõò ðåóüíôåò óôïí
ðüëåìï ôïõ 1940 êáé ôïí åìöýëéï,
èá ôá äçìïóéåýóïõìå ìå ôç óåéñÜ
ìåôÜ ôç äçìïóßåõóç ôùí óôïé÷åßùí
ãéá ôç ìéêñáóéáôéêÞ êáôáóôñïöÞ. Å-
ðßóçò ùñáßï èá Þôáí áí ïé óõããå-
íåßò ôùí ðåóüíôùí  æçôïýóáí áðü
ôï óôñáôïëïãéêü ãñáöåßï ôï ðéóôï-
ðïéçôéêü ôýðïõ Á (äåí ÷ïñçãåßôáé
óå ìç óõããåíåßò) êáé ôï Ýäéíáí óôçí
åöçìåñßäá ãéá äçìïóßåõóç.  Èá åß-
íáé Ýíá ìíçìüóõíï ãéá ôïí äéêü ôïõò
Üíèñùðï êáé åêðëÞñùóç ôïõ ÷ñÝ-
ïõò ôïõ ÓõíäÝóìïõ.
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Στους συνεργάτες
του “Αρτοζήνου”

Επειδή μέχρι τη λήξη της παρού-
σας διοίκησης του Συνδέσμου απο-
μένουν να κυκλοφορήσουν 2 φύλλα
της εφημερίδας και επειδή η υπάρ-
χουσα σε αναμονή ύλη είναι αρκε-
τή, θερμή παράκληση για αποστο-
λή μόνο μικρών κειμένων και αν εί-
ναι δυνατόν σε ηλεκτρονική μορφή.

Τα έργα συνεχίζονται εντατικά

Την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2008, έφυ-
γε για πάντα από κοντά μας ο πατριώτης
μας Θεόδωρος Κ. Τρουπής. Ο Θοδωρής,
όπως τον λέγαμε οι Σερβαίοι, ήταν δά-
σκαλος και καταξιωμένος λογοτέχνης,
μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών
και συγγραφέας πολλών δεκάδων βιβλί-
ων και περιοδικών.  Στο χωριό μας πρό-
σφερε έργο ανεκτίμητης αξίας, γιατί διέ-
σωσε μεγάλα κομμάτια της παράδοσης
του χωριού μας, της ζωής των πατριωτών,
του πολιτισμού και της ιστορίας του τό-
που μας. Ήταν μέλος του Συνδέσμου μας
και βοήθησε πάρα πολύ στην έκδοση του
ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ και τη συνεχή τροφοδότησή
του με ύλη. Τα τελευταία τουλάχιστον χρό-
νια, δεν υπάρχει φύλλο της εφημερίδας
μας, χωρίς δική του συνεργασία. Ο Σύν-
δεσμος εκφράζει τα πλέον θερμά του συλ-
λυπητήρια στην οικογένειά του. Στο πρό-
γραμμα έχει να αναδείξει το έργο του και
“εν ευθέτω χρόνω” να τελέσει μνημόσυ-
νο, στο χωριό που ο σπουδαίος συγχω-
ριανός μας γεννήθηκε, μεγάλωσε, αγά-
πησε και αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος
του επιστημονικού του έργου.

Δυστυχώς την ημέρα της κηδείας (Κυ-
ριακή) κανένα από τα μέλη του ΔΣ δεν
μπόρεσε να παρακολουθήσει την εξόδιο
ακολουθία, στην Κάτω Αχαγιά.  Λυπούμα-
στε γι΄αυτό

Ας είναι αιωνία η μνήμη του Θοδωρή.
Το ΔΣ του Συνδέσμου.

   Παραίτηση Ι. Μαραγκού
Στη συνεδρίαση της 23ης

Ιουνίου 2006, το μέλος του ΔΣ
αρχιτέκτονας Ι. Μαραγκός   μας
ανακοίνωσε πως για δικούς του
προσωπικούς λόγους, δεν θα
μετέχει πλέον των συνεδριάσε-
ων του ΔΣ. Επίσης μας διευκρί-
νισε πως θα ολοκληρώσει  τις
υποχρεώσεις που έχει αναλά-

βει.  Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ εξέφρασαν την λύπη
τους γι αυτό και ευχαρίστησαν τον αγαπητό πατριώτη για

1) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΓΚΕΛΑ.
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες “μπετού” από τον πατριώ-

τη μας εργολάβο Γιάννη Ρουσιά, για την ευθυγράμμιση
της παλιάς με τη νέα πλατεία και συζητάμε για τη διαμόρ-
φωση του χώρου της ράμπας, από την επάνω αίθουσα
(έξοδο κινδύνου) προς το δρόμο του Ιατρείου.

Ο Δήμος θα κάνει την πλακόστρωση και την τοποθέτη-
ση των κάγκελων στην νέα πλατεία. Για λόγους ομοιομορ-
φίας το ίδιο κάγκελο θα συνεχιστεί και στην παλιά πλατεί-

α της εκκλησίας, με ευθύνη και έξοδα του Συνδέσμου.
Η επιλογή του κάγκελου έγινε από την ιστοσελίδα της

εταιρείας ΑΛΜΕ που εικονίζονται παραδοσιακά κάγκε-
λα. Η προσαρμογή στα  δεδομένα του χώρου έγινε από
την πολιτι-
κό μηχανι-
κό Γεωργί-
α Γ. Βέρ-
γου, σύμ-
φωνα με
τις δικές
μας υπο-
δείξεις.

Το κάγκελο που επιλέξαμε
Για τον τύπο του κάγκελου ενημερώθηκαν ο Στάθης

Δάρας και Ηλίας Παπαγεωργίου, που πρόσφεραν από
χίλια ευρώ ο καθένας για το συγκεκριμένο σκοπό. Το
σχέδιο στάλθηκε στον αντιδήμαρχο Θάνο Μπόρα, για
τα περαιτέρω.

2) ΚΙΟΣΚΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
Ολοκληρώθηκε η επένδυσή με πέτρα. Στα πλαίσια των

δυνατοτήτων μας, κάναμε ότι μπορούσαμε  καλύτερο. Ελ-
πίζουμε να αρέσει στους πατριώτες. Το επόμενο βήμα

είναι να σκε-
παστεί το κιό-
σκι. Η στέγη
θα γίνει με κε-
ραμίδια, λαμ-
βάνοντας υπό-
ψη τη στέγη
της εκκλησίας
και τις καιρικές
συνθήκες του
χωριού.

Το κιόσκι μισοχτισμένο.
Ήδη έχει ολοκληρωθεί το χτίσιμο.
Στο πρόγραμμά μας και τις προθέσεις μας είναι να

συνεχισθεί η επένδυση με πέτρα και στις προσόψεις του
κτιρίου.

3) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
Μετά από συνεννόηση, στάλθηκε στον Θανάση Σχί-

ζα η ηλεκτρολογική μελέτη που είχε κάνει ο αρχιτέκτο-
νας Ι. Μαραγκός. Παραγγέλθηκαν τα υλικά και πιστεύ-
ουμε πως όταν διαβάζετε την εφημερίδα οι εργασίες να
βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αφού ευχαριστήσουμε τον Θανάση για μία ακόμη φορά
για την εθελοντική του προσφορά, εκφράζουμε την ευ-
χή να βρεθεί και κάποιος άλλος “Θανάσης” για τα σο-
βατίσματα, τα υδραυλικά, τα δάπεδα, τα κουφώματα,
τα μπογιατίσματα κλπ.  Το χωριό μας έχει πολλούς και
καλούς τεχνίτες, για όλες τις δουλειές της οικοδομής.
Τόλμη  (και γοητεία) χρειάζεται...

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ
Συμφωνήσαμε και φέτος το πανηγύρι να γίνει ανήμε-

ρα της Παναγίας. Το μουσικό συγκρότημα θα είναι το
περυσινό του κ. Ρέπα,  που είναι οικονομικό για τις δικές
μας δυνατότητες και ανάγκες.  Προσπαθήσαμε  για κάτι
καλύτερο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Δεν θέλαμε να δώ-
σουμε  και πολλά λεφτά,  αφού έχουμε έργα σε εξέλιξη και
οι ανάγκες είναι πάρα πολλές. Πρέπει πάντως να ση-
μειώσουμε και την ερώτηση που μας έκαναν κάποια συ-
γκροτήματα: Ρίχνουν οι πατριώτες κανά ευρώ στα όργα-
να; Εμείς ...κουμπωμένοι. Μήπως θα πρέπει να “μερακλώ-
νουμε” λίγο ποιό πολύ και να ρίχνουμε και κάνα πεντάευ-
ρο στα όργανα; Μήπως λέμε. Τι λένε οι γλεντζέδες;

Η ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ
Πάρτε λαχεία γιατί .... “Χανόμαστε”
Υπενθυμίζουμε πως  στις 2 Σεπτεμβρίου θα κληρώσει

το αυτοκίνητο που ο Σύνδεσμος έχει βγάλει σε λαχειοφό-
ρο αγορά.

Ευχαριστούμε ό-
λους τους πατριώτες
που αγόρασαν λα-
χεία για να ενισχύ-
σουν τις προσπά-
θειες του Συνδέ-
σμου για την προώ-
θηση των εργασιών
στο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο. Ποιο πολύ ευ-
χαριστούμε όλους ε-
κείνους, που δέχτηκαν να πάρουν μπλόκ  και να τα διαθέ-
σουν σε γνωστούς και φίλους. Στο επόμενο φύλλο του
Αρτοζήνου, που θα έχουμε πλήρη στοιχεία για την διάθε-
ση των λαχείων, θα αναφέρουμε όλα τα στοιχεία με κάθε
λεπτομέρεια.

Την Κυριακή 31 Αυγούστου, στις 11,00  το πρωί θα
γίνει συνάντηση στο γραφείο του Συνδέσμου, για κατα-

γραφή της πώλησης των λαχείων. Αν
τυχόν υπάρχουν λαχεία που δεν έ-
χουν πουληθεί, παραμένουν στην κυ-
ριότητα του Συνδέσμου. Αν δηλαδή
το αυτοκίνητο κληρωθεί σε λαχνό
που δεν έχει πουληθεί, τυχερός θα εί-
ναι ο Σύνδεσμος. Η συνεδρίαση θα
είναι ανοιχτή και όποιος πατριώτης
επιθυμεί  μπορεί να παραβρεθεί. Τα
στοιχεία θα είναι στη διάθεση όποιου
επιθυμεί, μετά την συνάντηση της
Κυριακής. Λεπτομέρειες από τον υ-
πεύθυνο της λαχειοφόρου αγοράς Γ.
Βέργο.

Το αυτοκίνητο, αξίας περίπου
12.000 ευρώ, θα κερδίσει ο λαχνός
που ο αριθμός του θα αντιστοιχεί στα
4 τελευταία ψηφία του πρώτου αριθ-
μού του λαϊκού λαχείου, που θα  κλη-
ρωθεί στις 2 Σεπτεμβρίου 2008.συνέχεια στη σελ.2

Τα μπετά στο
καλούπωμα

τις σημαντικότατες  υπηρεσίες που πρόσφερε στο Σύν-
δεσμο, στον ενάμιση χρόνο της συμμετοχής του στο ΔΣ.
Είναι βέβαιο πως χωρίς τη δική του συμμετοχή δεν θα
μπορούσαν να γίνουν τα έργα στο χωριό, όπως έγιναν,
ούτε να σημειώσουν την επιτυχία που σημείωσαν, άλλες
εκδηλώσεις του Συνδέσμου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ
και σε κάποια εκδήλωση του Συνδέσμου θα του δοθεί τιμη-
τική πλακέτα για την σημαντική του αυτή εθελοντική προ-
σφορά.  Ευχόμαστε πάντως να αρθούν οι προσωπικοί
λόγοι που τον οδήγησαν σε παραίτηση και να προσφέρει
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•
Υπεύθυνος Έκδοσης:

Ηλίας Χειμώνας
Πρόεδρος του Συνδέσμου

Τηλ.: 210-6525920 και 210-6519810
•

Συντακτική Επιτροπή:
Χ. Μαραγκός, Η. Χειμώνας,

Θ.Γ. Τρουπής
•
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•
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Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Γερανίου 7, Αθήνα
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Την 1-6-08 ο Βασίλης Ευθ.
Βέργος και η σύζυγός του Βασιλι-
κή Σοφού βάφτισαν το αγοράκι
τους στη Ζωοδόχο Πηγή του χω-
ριού και του έδωσαν το όνομα Ευ-
θύμιος.
Την 6-7-08 ο Προκόπης Τσι-

ριγώτης και η σύζυγός του Ιωάννα
Κομνηνού (κόρη της Σταυρούλας
Γ. Γεωργακόπουλου), βάφτισαν το
τρίτο παιδάκι τους -κοριτσάκι- επί-
σης στη Ζωοδόχο Πηγή και του έ-
δωσαν το όνομα Λυδία.
Μπράβο στους αγαπητούς πα-

τριώτες, που επέλεξαν τον ιστορι-
κό Ναό της Ζ. Πηγής να βαφτίσουν
τα παιδιά τους. Τους ευχόμαστε
να τους ζήσουν και ευχόμαστε και
άλλοι πατριώτες να μιμηθούν το
παράδειγμά τους.

ΓΑΜΟΙ

Στις 13/4/08 στην έδρα του
δήμου μας Παλούμπα, η Νάγια Σα-
λίβερου φαρμακοποιός παντρεύ-
τηκε το Χρίστο Φώτη Δάρα οδο-
ντίατρο. Το τελετουργικό του πολι-
τικού γάμου τέλεσε ο πατριώτης
μας αντιδήμαρχος Θάνος Μπόρας,
παρουσία και του δήμαρχου Σταύ-
ρου Χριστόπουλου.
Η αγάπη των δύο νέων προς την

ιδιαίτερη πατρίδα μας, εκδηλώθηκε
και με την προτίμηση τους για τέλε-
ση του γάμου τους στο Δήμο μας.
Ελπίζουμε η πράξη τους αυτή να βρει
μιμητές και άλλους πατριώτες, που
να επιλέξουν το Δήμο μας για το γά-
μο τους.
Τις καλύτερές μας ευχές για τους

νεόνυμφους.
Στις 28 Ιουνίου ο Νικόλαος Κ.

Δάρας και η Πηνελόπη Σιαντροπού-
λου παντρεύτηκαν στον  ιερό Ναό
Κοίμησης της Θεοτόκου στη Χαλά-
στρα Θεσσαλονίκης. Η Χαλάστρα εί-
ναι στις εκβολές του Αξιού  με τους

πλούσιους ορυζώνες.
Ο γάμος έγινε σύμφωνα με τις το-

πικές παραδόσεις της Μακεδονίας.
Τη παραμονή του γάμου έγινε ή έκ-
θεση της προίκας στο σπίτι της νύ-
φης για τους συγγενείς του γα-
μπρού. Επακολούθησε τρικούβερτο
γλέντι με πλούσιο γεύμα και ζωντα-
νή μουσική.  Οι οργανοπαίχτες εξοι-
κειωμένοι με την τοπική μουσική πα-
ράδοση κάλυψαν όμως και τις επιθυ-
μίες των προσκεκλημένων.
Στη τελετή του μυστηρίου πλήθος

προσκεκλημένων κατέκλυσαν την εκ-
κλησία με έντονη την παρουσία των
συγγενών  του γαμπρού. Για τη με-
τακίνηση υπήρχε και πούλμαν πού ξε-
κίνησε  από τον  Άγιο Αντώνιο στο
Περιστέρι. Οι Γορτυνιακές παραδό-
σεις του γάμου άφησαν το στίγμα
τους. Στο τέλος του μυστηρίου στο
προαύλιο της εκκλησίας τα τραγού-
δια και οι χοροί τα αναφερόμενα
στους νεόνυμφους και στη κουμπά-
ρα άφησαν έκπληκτους τους ντό-
πιους Θεσσαλονικείς. Το βράδυ  400
περίπου προσκεκλημένοι κατέκλυ-
σαν το κέντρο Νέα Δειλινά στα Κου-
φάλια Θεσσαλονίκης όπου ακολού-
θησε πλούσιο γεύμα και γλέντι μέχρι
τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυρια-
κής. Συγχαρητήρια στον πατέρα του
γαμπρού πού συντόνισε με το καλύ-
τερο τρόπο το ταξίδι και τη παραμο-
νή των προσκεκλημένων.
Ευχόμαστε στους νεόνυμφους να

έχουν μακρόχρονο έγγαμο βίο με ευ-
τυχία και υγεία.
Διαθέτουν άλλωστε τα εχέγγυα για

μια δημιουργική οικογένεια.
                                                                                                                                  Π.Ν.Δ.

ΘΑΝΑΤΟΙ

 1) ΔΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 83 ΕΤΩΝ

 Άφησε την τελευταία της πνοή στις
30 Μαΐου στην Αθήνα στο σπίτι της,
ανάμεσα στους δικούς της, μετά  α-
πό πολύμηνη κατάκλιση. Η Αγγελική
ήταν από το γένος Ηλία Παρασκευό-
πουλου.
Ευγενική και ευαίσθητη, έχοντας

κληρονομήσει από τους Παρασκευο-
πουλέους (Σαμαραίους) άδολο και ά-
κακο χαρακτήρα, θα μένει για πάντα
στη μνήμη μας συνοδεύοντας τις ω-
ραίες αναμνήσεις από τα παιδικά μας
χρόνια, εκείνη την υπέροχη εποχή της
ακμής του χωριού μας.
Αιωνία σου η μνήμη θεία–Κούλα .

Θα σε θυμόμαστε πάντα
                                                                                                                                                    Ι.Ν.Δ.

(Στη μνήμη της απέστειλαν στο
Εκ. Συμβούλιο του χωριού 300 ευ-
ρώ η οικογένεια της και από 50 ο
Ι.Ν. Δάρας, ο Κ. Ν. Δάρας και Χ.
Ν. Δάρας, για εργασίες στον Ι.
Ναό  Ζωοδόχου Πηγής).

2) ΤΡΟΥΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

76 ΕΤΩΝ
(Αναφορές στις σελ. 1,6,7 και 12)

(Στη μνήμη του πρόσφεραν 200
ευρώ τα παιδιά (Νίκος, Θάνος και
Τάκης) του αείμνηστου δασκάλου
Μήτσιου Σχίζα, για το Πολιτιστικό
Κέντρο του χωριού και 25 ευρώ η
οικογένεια Γεωργίου Λ. Βέργου,
για το ξωκλήσι του  Αγιολιά).

3) ΙΕΡΕΑΣ  ΓΚΟΓΚΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  74 ΕΤΩΝ

(Γαμπρός Κ. Μπόρα)
Το απόγευμα του Σαββάτου 21

Ιουνίου ε.ε. κοιμήθηκε στο νοσο-
κομείο Τριπόλεως, όπου νοσηλεύ-
ετο ο ιερέας Αριστείδης Γκόγκας
εφημέριος Αγιονερίου (Μπέτσι).
Στην εξόδιο ακολουθία που έλαβε
χώρα το απόγευμα της επομένης
από τον ιερό ναό Αγίου Χαραλά-
μπους Ν. Δάφνης, χοροστάτησε ο
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας
κ. Ιερεμίας, τον οποίο πλαισίωνε το
σύνολο των κληρικών της περιο-
χής (αρχιμανδρίτες, πρεσβύτεροι).
Επικήδειους εκφώνησαν ο Σεβα-
σμιότατος  και ο πρωτοπρεσβύτε-
ρος Παναγιώτης Γεωργακόπου-
λος, πρώην γραμματέας της Μη-
τροπόλεως μας. Την εξόδιο ακο-
λουθία παρακολούθησε πλήθος
κόσμου από όλα τα χωριά της πε-
ριοχής των Δήμων Τροπαίων και
Ηραίας. Ο Παπαριστείδης ήταν το
τρίτο από τα 6 παιδιά του Βασίλη
Γκόγκα και της Ανδρομάχης Τού-
μπα. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην
Π. Δάφνη το έτος 1934. Μετά το
δημοτικό σχολείο, φοίτησε με με-
γάλη φτώχεια , συχνά εργαζόμε-
νος μέχρι και την 4η τάξη σε 6τά-
ξιο (τότε) Γυμνάσιο Πύργου, οπό-
τε αναγκάστηκε να διακόψει τις
σπουδές του. Αργότερα ως Ιερέας
τελείωσε το εκκλησιαστικό Λύκειο
Καλαμάτας. Το έτος 1962 νυμφεύ-
θηκε την Γιαννούλα Κ. Μπόρα από
Σέρβου, εγκαταστάθηκε στην Ν.
Δάφνη και απέκτησε 2 παιδιά, το
Γιώργο και τον Βασίλη. Ιερέας χει-
ροτονήθηκε το 1986 στην Ιερά Μο-
νή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, α-
πό τον μακαριστό σήμερα Μητρο-
πολίτη Κυρό Θεόφιλο. Ως εφημέ-
ριος υπηρέτησε κατά χρονική σει-
ρά στις ενορίες Ν. Δάφνης, Τρα-
νής Λάκκας, Δημητσάνας (Αγία Κυ-
ριακή), όπου παράλληλα εκτελού-
σε χρέη οδηγού στο αυτοκίνητο
του Μητροπολίτη Θεόφιλου και τα
τελευταία είκοσι πέντε περίπου έ-
τη στο Αγιονέρι. Ήταν άνθρωπος
ταπεινός, προοδευτικός και με
καλλιτεχνική φλέβα. Ως Ιερέας ή-
ταν κοντά στον άνθρωπο της ενο-
ρίας του. Στο έργο του αξίζει να
αναφερθεί η με επιμέλειά του (έ-
ρανος κλπ) ανακαίνιση εξ ολοκλή-
ρου του Ι. Ναού της Κοίμησης της
Θεοτόκου στην Τρανή Λάκκα, του
Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου Αγιονερί-
ου και πρόσφατα, αντικαθιστώντας
τον εφημέριο Ν. Δάφνης, η αγιο-
γράφηση του Ι. Ν. Αγίου Χαραλά-
μπους. Ως ερασιτέχνης καλλιτέ-
χνης αγάπησε το ξύλο και “μίλη-
σε” με αυτό. Από τα χέρια του, ξύ-
λα από ελιά, αχλαδιά, καρυδιά, α-
ριά, ρείκι, ρόμπολο κ.α. έγιναν πε-
ρίτεχνες γκλίτσες, κουτάλες, προ-
τομές, σταυροί και πάρα πολλές ει-
κόνες του Χριστού, της Παναγίας

και πολλών Αγίων. Όλα πραγματι-
κά κομψοτεχνήματα, που απλόχε-
ρα τα έδινε σε τρίτους, κυρίως φί-
λους και συγγενείς.
Παπαριστείδη καλό σου ταξίδι. Ο

αδελφός σου Γιάννης Κ. Μπόρας.
Υ.Γ. Πριν από την εξόδιο ακολου-

θία έμαθα ότι κοιμήθηκε ο φίλος
μου, από το καλοκαίρι του 1957,
Θόδωρος Τρουπής. Μετά από αυ-
τήν εγχείρησα στον Σεβάσμιο γέ-
ροντα Ιεράρχη μας το τελευταίο
φύλλο της εφημερίδας μας ‘Αρτο-
ζήνος”, με την παράκληση να με-
λετήσει την εκεί προσευχή του Θό-
δωρου.
Θόδωρε καλό σου ταξίδι. Ο φί-

λος σου Γιάννης.

4) ΣΧΙΖΑΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΘΕΟΔΩΡΟΥ 90  ΕΤΩΝ

Άφησε την τελευταία του πνοή
στο σπίτι του στην Αθήνα στις
24.6.2008.. Η κηδεία του έγινε
στο χωριό  με τη συνοδεία πολ-
λών συγγενών, φίλων και συγχω-
ριανών. Ήταν αντιπροσωπευτικός
τύπος των Σερβαίων της απερχό-
μενης γενιάς, με το χαρακτηριστι-
κό της εργατικότητας και της δη-
μιουργίας.
Υπηρέτησε στη Χωροφυλακή

για δύο χρόνια και παραιτήθηκε
στην ανώμαλη εποχή της δεκαετί-
ας του 40–50.  Εργάσθηκε σκλη-
ρά στον υδροηλεκτρικό σταθμό
του Λάδωνα. Στη συνέχεια εγκα-
ταστάθηκε μόνιμα στην  Αθήνα.
Διατηρούσε μπακάλικο για πολλά
χρόνια και εργαζόταν παράλληλα
και στην οικοδομή.
Παντρεύτηκε τη Χριστίτσα Α.

Στρίκου και απέκτησε δύο παιδιά
το Θεόδωρο και την Ασπασία τα
οποία σπούδασαν, πρόκοψαν, έ-
καναν οικογένειες και ζουν στην
Αθήνα πολύ καλά αποκαταστημέ-
να.
Τα τελευταία χρόνια έμενε πολ-

λούς μήνες του χρόνου στο χω-
ριό ήταν φιλήσυχος και αγαπητός.
Ας είναι ελαφρό το χώμα του

Μπουλούτσου που τον σκέπασε.

(Στη μνήμη του, ο αδερφός
του Ιωάννης Θ. Σχίζας πρόσφε-
ρε 50 ευρώ στο Σύνδεσμο).

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• ΑΛΕΞΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ. Ε-

τήσιο, την Κυριακή 15 Ιουνίου,
στους Αράπηδες.

• ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΠΟΡΑ. Ετή-
σιο,  την Κυριακή 22 Ιουνίου στο
Ίλιον.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
Η κ. Σούλα Ντάβου – Δημητρο-

πούλου ανταποκρινόμενη στην
έκκληση του Συνδέσμου για οι-
κονομική ενίσχυση, προς απο-
περάτωση του Πολιτιστικού  Κέ-
ντρου του χωριού, προσέφερε το
ποσό των   πεντακοσίων ευρώ
(500,00) στη μνήμη του συζύγου
της  αξέχαστου στρατηγού Γιάν-
νη Ντάβου, των γονέων της Νι-
κολάου και Δήμητρας Δημητρο-
πούλου και του αδελφού της
Ευαγγέλου.
Το  ΔΣ ευχαριστεί την κ. Ντάβου.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ
Ο πατριώτης Παναγιώτης Β.

Σχίζας προήχθη στο βαθμό του
Αστυνόμου Α (Ταγματάρχη) και
διορίστηκε διοικητής Τροχαίας
Θήβας.
Το ΔΣ του Συνδέσμου του εκ-

φράζει τα θερμά του συγχαρη-
τήρια.

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ

ΣΤΟ ΣΕΡΒΟΥ ΓΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣΤΟ ΣΕΡΒΟΥ ΓΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣΤΟ ΣΕΡΒΟΥ ΓΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣΤΟ ΣΕΡΒΟΥ ΓΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣΤΟ ΣΕΡΒΟΥ ΓΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟ
 Όπως διαβάσαμε στην “Γορτυνία” ο συμπολί-

της μας κ. Ν. Παπαγεωργίου (ο οποίος συνοδευό-

ταν από την συζ. του Βούλα και τον κ. Χρ. Σχίζα με

την συζ. Μαρία) βρέθηκαν προσκεκλημένοι στα Μά-

ραθα (Βλαχόραφτη) όπου έγιναν τ’ αποκαλυπτήρια

της προτομής του Εθνικού Ευεργέτη Π. Αγγελό-

πουλου.

Εκεί σε συζήτηση που είχε  ο Σεβασμιώτατος με

τον κ. Ν. Παπαγεωργίου του αποκάλυψε πως θα

έλθει στου Σέρβου να χοροστατήσει σε ένα Εσπε-

ρινό το 15/Αύγουστο. Τον περιμένουμε με αγαλλία-

ση όπως και πέρυσι

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέ-

τος τη Δευτέρα 30 Ιουνίου, εορτή
των Αγίων Αποστόλων, έγινε εκκλη-
σιασμός και εορτασμός στο εκκλη-
σάκι του Αγίου Ανδρέα στο χωριό.
Μετά τη θεία λειτουργία ακολού-
θησε “τσιμπούσι”, με εκλεκτά φα-
γητά που είχαν φτιάξει οι νοικοκυ-
ράδες του χωριού και όσοι συμ-
μετείχαν πέρασαν  θαυμάσια.
Και του χρόνου με πολύ μεγαλύ-

τερη συμμετοχή πατριωτών.

B O M A R
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
Μαρία Αν. Μπόρα

Καρύστου 12 Πετρούπολη Τηλ. 210-5010550

συνέχεια από τη σελ. 1

ξανά στο μέλλον τις καλές του υπηρε-
σίες στον Σύνδεσμο και στον τόπο που
γεννήθηκε, μεγάλωσε, αγάπησε  και α-
γαπάει, όσο λίγοι πατριώτες. Θα γίνει
προσπάθεια ώστε τα έργα να συνεχι-
στούν  κανονικά, σύμφωνα με τον προ-
γραμματισμό του ΔΣ, τις δυνατότητές
του  και τις αποφάσεις που έχουν λη-
φθεί.
Ο Γιάννης διευκρίνισε ακόμη πως η

υπόσχεσή του για συμβολή στην οργά-
νωση (με τον ανιψιό του Χάρη Ν. Μα-
ραγκό) της εκδήλωσης  κοπής πίτας το
2009, διατηρείται σε ισχύ, ανεξάρτητα
ποιο θα είναι το νέο ΔΣ του Συνδέσμου.

Παραίτηση Ι. Μαραγκού
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(Δημοσιεύεται και στην εφημερίδα “Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ”)
Άρθρο του εκδότη της εφημερίδας “Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ”

και Δημοσία Γράφοντος Βασιλείου Κ. Σχίζα (ΣΕΡΒΑΙΟΥ)

1) Από τον Πάνο Κουτσανδριά
Λάβαμε μία κατάσταση πεσόντων, με κάποιες

πρόσθετες πληροφορίες, τις οποίες αξιοποιήσα-
με (σελ. 9).  Ακόμη λάβαμε ένα κείμενο που αναφέ-
ρεται στα “Ευαγγελιακά” ( ένα ιστορικό γεγονός
που συνέβη στην Αθήνα, πριν 107 χρόνια), στα
οποία θα αναφερθούμε στον επόμενο “Αρτοζήνο”
και τέλος το προσωπικό του Φ.Π. στον ΕΛΛΑΣ,
το οποίο δημοσιεύουμε.

Στο Φ.Π. λοιπόν διαβάζουμε πως ο Κουτσαν-
δρέας Παναγιώτης του Ιωάννου από Σέρβου Γορ-

Ο Νίκος Καζα-
ντζάκης έγραφε
για την νομοτε-
λειακή ύπαρξή
του:

“Ξεκίνησα α-
πό ένα σκοτει-
νό σημείο, τη
Μήτρα. οδεύω
σε ένα άλλο

σκοτεινό σημείο, το Μνήμα. Μια δύναμη με
σφεντονάει μέσα από το σκοτεινό βάραθρο,
μια άλλη δύναμη με συντραβάει ακατάλυτα
στο σκοτεινό βάραθρο”.
Επειδή οι άνθρωποι μέσα από το καζαντζά-

κειο σκοτεινό βάραθρο παραμένουν ζωντα-
νοί στη μνήμη των ζώντων, θα πρέπει οι εκ-
συγχρονιστικές αποφάσεις των δημοτικών αρ-
χόντων, οι σχετικές με τα κοιμητήρια, να μην
προσκρούουν και προσβάλουν αυτή τη ζώσα
μνήμη.
Κάποιες συνήθειες των ανθρώπων καθιερώ-

θηκαν στη ζωή τους και αποτελούν τις βασι-
κές αρχές κατά τις κοινωνικές συμπεριφορές
τους. Οι συνήθειες αυτές, αν και άγραφες, έ-
χουν ισχύ νόμου και είναι καθοριστικές πε-
ρισσότερο στις μικρές κοινωνίες, δηλαδή στα
χωριά. Οι άγραφοι αυτοί νόμοι συνιστούν το
εθιμικό δίκαιο και όσοι το παραβιάζουν υπό-
κεινται σε αυστηρό κοινωνικό έλεγχο. Οι πα-
λαιές συνήθειες, τα έθιμα δηλαδή, αναπρο-
σαρμόζονται προοδευτικά από την ίδια την
κοινωνία ώστε να συνάδουν με την εξέλιξή
της. Δεν λειτουργούν επομένως σαν στείρος
συντηρητισμός. Θα πρέπει λοιπόν το εθιμικό
δίκαιο να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στις α-
ποφάσεις κάθε φορέα εξουσίας.
Υπάρχουν σοβαρές διαφορές, μεταξύ των

μεγαλουπόλεων και των χωριών, στις τακτι-
κές που εφαρμόζονται στα κοιμητήρια και α-
φορούν τους νεκρούς. Στις πόλεις κατά κα-

νόνα γίνεται εκταφή των οστών μετά 3ετία,
τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται σε ο-
στεοφυλάκια ή σε χωνευτήρια. Δεν γίνεται
εκταφή των οστών ηγετών, αρχιερέων, πλου-
σίων, ανθρώπων τέλος πάντων της άρχουσας
τάξης οι οποίοι, αντίθετα με τη φτωχολογιά,
συντηρούν τη ματαιοδοξία τους στο διηνε-
κές με την κατασκευή λαμπρών μαυσωλεί-
ων. Όλα αυτά διέπονται από κανονισμούς
των Δήμων που θεσπίστηκαν για την εύρυθ-
μη λειτουργία των κοιμητηρίων και την  οικο-
νομία των χώρων.
Αντίθετα στα χωριά μας, όπου τα ήθη δεν

διαβρώθηκαν, κατά κανόνα δεν γίνεται εκτα-
φή των οστών εκτός αν χρειασθεί, σε εύλογο
χρόνο, να ενταφιαστεί στον ίδιο τάφο συγγε-
νικό πρόσωπο. Και πάλι τα οστά επανατοπο-
θετούνται στον ίδιο χώρο. Οι τάφοι λοιπόν
στα χωριά είναι ζωντανά σημεία αναφοράς
απόδοσης τιμής και μνήμης στους νεκρούς.
Έτσι οι παροικούντες στις πόλεις προτιμούν
τα κοιμητήρια των χωριών τους για τον εντα-
φιασμό και τον “αδιασάλευτο ύπνο” προσφι-
λών προσώπων που αποδημούν στην αιώνια
Ανατολή.
Ο τοπικός τύπος μας πληροφορεί ότι ένιοι

δημοτικοί άρχοντες προσπαθούν να επιβάλ-
λουν σε απομακρυσμένα χωριά, κανονιστικά
κακέκτυπα των πόλεων στα κοιμητήρια πα-
ραβαίνοντας  το εθιμικό δίκαιο των χωριών.
Μάλιστα σχολιάζονται από τους πολίτες πως
το πράττουν με σκοπό την εξεύρεση οικονο-
μικών πόρων ώστε να συντηρείται η παχυλή
μισθοδοσία τους, αλλά με την αιτιολογία της
οικονομίας των χώρων (!), στην “απεραντο-
σύνη” της υπαίθρου και μάλιστα σε προβλη-
ματικούς κατά τα άλλα Δήμους. Ας αφήσουν,
όπου αυτό είναι δυνατόν, ήσυχους τους νε-
κρούς, τουλάχιστον όσα χρόνια το επιθυμεί
η γενιά που άφησαν όταν πέθαναν. Κάθε γε-
νιά υπολογίζεται στα 30 χρόνια…

Η Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας απέσπασε
εντυπωσιακά σχόλια και 1ο Πανελλήνιο Βραβείο
Συμμετέχοντας η σχολή και το 2008 στο πρόγραμμα “Δαίδαλος” κατά την διάρκεια της σχολικής

περιόδου 2007-08 και με την παρουσίαση της α) στην Περιφερειακή Έκθεση στο Λουτράκι (11 και
12.4.08) και β) στην Πανελλήνια Έκθεση της Αθήνας (9-11.5.08) όπου προκρίθηκαν τα έργα των
μαθητών της, απέσπασε εντυπωσιακά σχόλια και την καθολική αναγνώριση των επισκεπτών, αλλά
κυρίως της επιτροπής αξιολόγησης, η οποία απένειμε στους μαθητές της σχολής το πρώτο Πανελλήνιο

Βραβείο, για τα χειροποίητα αριστουργήμα-
τά τους. Υπενθυμίζουμε ότι για το νέο σχο-
λικό έτος, η σχολή πραγματοποιεί εγγραφές
τον Ιούνιο και Σεπτέμβριο. Η φοίτηση διαρ-
κεί 2 χρόνια, περιλαμβάνει εργαστηριακά
μαθήματα σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστή-
ρια και προϋποθέτει τουλάχιστον απολυτή-
ριο Α΄τάξης Λυκείου. Κατά την διάρκεια των
σπουδών παρέχεται στους μαθητές επιδό-
τηση ενοικίου, δωρεάν σίτιση και μετακίνη-
ση από και προς τον τόπο διαμονής τους.

Στη φωτογραφία από αριστερά η υπεύθυνη καθηγήτρια της σχολής κυρία Ελένη Σχίζα, ο μαθητής
Σπ. Τζίμας, ο υπεύθυνος του προγράμματος Κ. Στρατηγάκης, ο μαθητής Ανδ. Τσουρέκης και ο Δ/ντής
της Σχολής κ. Σωτ. Δημόπουλος.
(Η κυρία Ελένη Σχίζα είναι από το χωριό μας)

Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ    ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Σχόλιο “Α”
Ευχαριστούμε τον Βασίλη για το εξαιρετικό ύφος του άρθρου του και  την υψηλού επιπέ-

δου ανάλυση που κάνει, για το θέμα λειτουργίας των νεκροταφείων. Ακόμη τον ευχαριστού-
με που με τόσα λίγα λόγια είπε τόσα πολλά. “Ουκ εν τω πολλώ το εύ”. Άριστο μάθημα για
όλους. Μακάρι η εμπειρία του, ο επαγγελματισμός του και το ενδιαφέρον του για το χωριό
και τους πατριώτες να βρουν έκφραση και μέσα από τη διοίκηση του Συνδέσμου, που έχει
απόλυτη ανάγκη τέτοιους ανθρώπους.

τυνίας, στρατολογικής κλάσης 1938 κατετάγη στις
τάξεις της 13ης Μεραρχίας Στερεάς του ΕΛΑΣ
στις 15.5.1944 και απεστρατεύθη στις 17.2.1945.
Οκτώ μήνες ήταν μάχιμος και 2 μάγειρας. Έλαβε
μέρος στις μάχες  Κανελάκια, Χρυσοβικίου, Χω-
ρέμι Μεγαλουπόλεως, Μελιγαλά, Τεγέας, Γαρ-
γαλιάνους, εκστρατεία Αθηνών και Βαθύρεμα
Φθοιώτιδος. Χαρακτηρίζεται ως δραστήριος, ερ-
γατικότατος, τίμιος και ανιδιοτελής. Το Φ.Π.
υπογράφεται από το διοικητή του λόχου (Σκου-
τάρας;) και τον διοικητή της μεραρχίας.

Σχόλιο “Α”
Διευκρινίζουμε πως με την ίδια ευκολία θα δημοσιεύσουμε ανάλογα στοιχεία και από την άλλη

πλευρά. Για την ιστορία του τόπου μας (μακριά από προσωπικά και πολιτικές προκαταλήψεις),
έχουν την ίδια αξία. Οι πολιτικές θέσεις είναι προσωπική υπόθεση του καθενός. Η ιστορία ανήκει
σε όλους και πρέπει να καταγραφεί. Είναι οι ρίζες του δένδρου, που αν κοπούν το δένδρο θα
ξεραθεί.

2) Από τον Θανάση Γκούτη
Λάβαμε  επιστολή που αναφέρεται στο θέμα

που έχει ανακύψει στο χωριό, με την απόφαση
του Δήμου για τα νεκροταφεία. Επειδή στο κεί-
μενο χρησιμοποιούνται χαρακτηρισμοί οξείς και
μάλλον απαξιωτικοί, αποφασίστηκε ομόφωνα
να μη γίνει δημοσίευση (σύμφωνα και με πάγια
τακτική της σημερινής διοίκησης του Συνδέ-
σμου) και εξουσιοδοτήθηκε ο πρόεδρος να α-
παντήσει στον επιστολογράφο. Εκτός του λό-
γου αυτού υπάρχει και ο εξίσου σοβαρός λόγος,
πως αν γινόταν δημοσίευση της επιστολής είναι
βέβαιο πως θα ακολουθούσαν και άλλες επι-
στολές, με αντίθετες απόψεις που οφείλαμε να
δημοσιεύσουμε. Έτσι θα οδηγούμαστε σε κατα-
στάσεις ανεξέλεγκτες, ανάλογες με εκείνες του
παρελθόντος που οδήγησαν το Σύνδεσμο στα
πρόθυρα της διάλυσης. Αυτό πιστεύουμε πως
δεν το θέλει ούτε ο Θανάσης, ούτε  κανένας άλ-
λος πατριώτης. (Αν υπάρχει κάποια εξαίρεση
είναι για να επιβεβαιώσει τον κανόνα).

Ο Αρτοζήνος είναι μία εφημερίδα που ανήκει
σε όλους και καθένας μπορεί να εκφράζει την
άποψή του αρκεί αυτή να μην θίγει κανέναν
πατριώτη, να μην βλάπτει το Σύνδεσμο και δια-
ταράσσει τη συνοχή του. Με τα σχόλιά μας προ-
σπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο
δίκαιοι και αντικειμενικοί και να ενημερώσουμε
σωστά τους πατριώτες για τις αποφάσεις μας.
Πιστεύουμε πως όσο περισσότερο ενημερωμέ-
νοι είναι οι πατριώτες, τόσο το καλύτερο για το
χωριό και το Σύνδεσμο.

Είναι γνωστό πόσο δύσκολο είναι να βρεθούν
πατριώτες για το ΔΣ. Ας μην πυροβολούμε αυ-
τούς που προσφέρθηκαν χωρίς καμία ιδιοτέ-
λεια για το ΔΣ, ιδίως αν εμείς δεν μπορούμε ή
δεν θέλουμε να προσφέρουμε εθελοντικά τις υ-
πηρεσίες μας στη διοίκηση του Συνδέσμου.

Η σημερινή διοίκηση του Συνδέσμου θεωρεί

πως είναι χρέος της μέχρι τη λήξη της θητείας
της τον ερχόμενο Δεκέμβριο, να προστατεύσει
την ενότητα του Συνδέσμου και να κρατήσει την
εφημερίδα στο ύψος που της αξίζει και που
επιθυμεί η συντριπτική πλειοψηφία των πα-
τριωτών. Σε λίγους μήνες θα γίνει η Γενική μας
Συνέλευση, που είναι το ανώτερο όργανο του
Συνδέσμου και ο σημερινός πρόεδρος κ. Ηλίας
Χειμώνας θα κάνει, σύμφωνα με το καταστα-
τικό, τον απολογισμό του έργου του απερχόμε-
νου ΔΣ. Εκεί κάθε πατριώτης θα έχει την ευκαι-
ρία να διατυπώσει ελεύθερα την γνώμη του για
τα πεπραγμένα,  να ασκήσει κριτική και βέβαια
να προσδιορίσει το δικό του ρόλο και τη δική
του συμμετοχή στα συλλογικά μας πράγματα.

Ως ΔΣ του Συνδέσμου, δεν θα επανέλθουμε
στο θέμα του νεκροταφείου, αφού τις απόψεις
μας τις εκθέσαμε με τα σχόλια μας στο προη-
γούμενο φύλλο του ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ. (Πιστεύου-
με πως αυτά συνέβαλαν στην τροποποίηση της
απόφασης). Στο παρόν φύλο δημοσιεύουμε, ως
έχουμε την υποχρέωση, την απάντηση του α-
ντιδημάρχου στα σχόλια που κάναμε στο προη-
γούμενο φύλο, χωρίς δικά μας σχόλια (εκτός μιας
περίπτωσης που αφορά την αποκατάσταση της
αλήθειας), για να δώσουμε τέλος σε αυτή την
υπόθεση. Δεν δημοσιεύουμε την επιστολή Αν-
δριόπουλου, ούτε και την απάντηση του αντι-
δημάρχου Αθανασίου Μπόρα στην επιστολή αυ-
τή. Παρακαλούμε  να μη μας σταλεί άλλη επι-
στολή από οποιονδήποτε πατριώτη για το θέ-
μα αυτό, γιατί δεν θα την δημοσιεύσουμε. Ας
μην ξεχνάμε πως πάνω από το ΔΣ βρίσκεται η
συνέλευση του Συνδέσμου, που θα γίνει το Δε-
κέμβριο και η Λαϊκή Συνέλευση που είναι απο-
κλειστική αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης. Εκεί μπορεί κανείς να εκφράσει τις από-
ψεις του για οποιοδήποτε θέμα των πατριωτών
και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

3) Από το Στάθη Δάρα..
Λάβαμε 5 κείμενα στις 10 Ιουλίου. Το 1ο με

αναφορά στο Θ.Τρουπή δημοσιεύεται στη σελ.
7, το 2ο δημοσιεύται στη συνέχεια, το 3ο αγρο-
το-παραϊατρικό με τον “Λαμπροθοδωρή”  θα δη-
μοσιευθεί σε επόμενο φύλλο του “Α”. Το 4ο με
τίτλο “Το νεκροταφείο και τα προβλήματά του”
δεν θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με όσα παραπάνω
αναφέρουμε.  Εκτός αυτών υπάρχει και το πρα-
κτικό πρόβλημα χώρου της εφημερίδας (ανα-
γκαζόμαστε να κάνουμε τα γράμματα μικρά) και
υψηλού κόστους σε μια περίοδο που ο Σύνδε-
σμος έχει ανάγκη γιατί φτιάχνει έργα. Χώρια
που η 12σέλιδη έκδοση ξεπερνά τις δυνατότη-
τες της συντακτικής επιτροπής. Το 5ο θέμα του
πρώην προέδρου με τίτλο “Το πολιτιστικό μας
Κέντρο” και αφορά κυρίως στις δραστηριότητες
της σημερινής και προηγούμενης διοίκησης του
Συνδέσμου, θα συζητηθεί στην προγραμματισμέ-
νη επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ (29 Ιουλίου) και
θα ληφθεί σχετική απόφαση.

Ο Δημήτριος Τρουπής ήταν αδελφός του παπ-
πού του Θοδωρή και όχι θείος του.

Άλλη πέτρα και άλλο κτίσιμο δείχνει η φωτο-
γραφία και με άλλη χτίστηκε. Ευτυχώς δεν έγινε

μαρμαρένια...
Η απόρριψη ονοματοδοσίας  από τη γεν. Συ-

νέλευση δεν υποστηρίχτηκε όσο έπρεπε από το
Σύλλογο. Συντάσσομαι με το Σύλλογο. Τότε διεύ-
θυνα και όχι  κατεύθυνα τη συνέλευση.

Σχόλιο “Α”
Ο νυν πρόεδρος του Συνδέσμου Ηλίας Χειμώνας και το Συμβούλιο έκαναν  ότι μπορούσαν για να

υποστηρίξουν την ονοματοδοσία των δρόμων του χωριού. Αυτός που τήρησε σιωπή και  δεν πήρε
θέση ήταν ο πρώην πρόεδρος. Ο “διευθύνων” της Συνελεύσεως έχει το δικαίωμα να προσδιορίσει την
προσωπική του θέση, αν το επιθυμεί, τουλάχιστον στο επίπεδο των δικών μας εκδηλώσεων.

Πάντως εμείς  συγχαίρουμε τον πρώην πρόεδρο, που έστω και μετά ένα χρόνο, ξεκαθαρίζει τη θέση
του σε αυτό το σημαντικό θέμα. Για χάρη του  ξαναδημοσιεύουμε τον πίνακα της ονοματοδοσίας, που
για το Σύνδεσμο έχει ισχύ, αφού ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Γενική του Συνέλευση και δεν έχει
ανακληθεί αυτή η απόφαση.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ

1. Πλατεία Συνδέσμου Απανταχού Σερβαίων
    Να ονομασθεί η πλατεία της εκκλησίας
     της Κοίμησης της Θεοτόκου.
2. Πλατεία Λοχαγού Δημητρίου Τρουπή
    Να ονομασθεί η πλατεία
    Κοινοτικού Γραφείου.
3. Πλατεία Ιατρού Ιωάννη  Δημόπουλου.
    Να ονομασθεί η πλατεία μπροστά
     από το σπίτι του Στ. Γκούτη.
4. Οδός Θεοδώρου και Βάσως Σχίζα
    Να ονομασθεί ο δρόμος από  Ζαχαρούς
    μέχρι την πλατεία Λοχ. Δ Τρουπή.

5. Οδός Χιλίαρχου Φώτη Δάρα
   Να ονομασθεί ο δρόμος από πλατεία Λοχ.
    Δ. Τρουπή,  κάτω από  Ιατρείο, μέχρι το σπί-
   τι  Δ. Τσαντήλη.
6. Οδός λογ/δας Μαρίας Παναγοπούλου
     Να ονομασθεί ο δρόμος από  κ. εκκλησία
       μέχρι το σπίτι   Παπαθωμόπουλου.
7. Οδός Δημητρίου Δάρα
    Να ονομασθεί  ο δρόμος από σπίτι
    Παπαθωμόπουλου, μέχρι  εκκλ. Ζ.  Πηγής.
8. Οδός Γεωργίου  Γ. Τρουπή
    Να ονομασθεί ο δρόμος από σπίτι
   Δ. Τσαντήλη  μέχρι σπίτι Παπαθωμόπουλου.
9. Οδός Παναγιώτη Τσαντήλη
    Να ονομασθεί ο δρόμος από σπίτι  Ηλία
    και Ν. Παπαγεωργίου   μέχρι  Μπουλούτσου.

Στάθης ο λαΣτάθης ο λαΣτάθης ο λαΣτάθης ο λαΣτάθης ο λαχχχχχ ειοπώληςειοπώληςειοπώληςειοπώληςειοπώλης
-Λαχεία-λαχεία!!!!!
Από το πρωί και ακόμα δεν έκανα σεφτέ.  Μήπως

οι άνθρωποι άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι την τύ-
χη τους (προκοπή
τους) τη φτιάχνουν
μόνοι τους;

Ή μήπως  εγώ
δεν είμαι ικανός, ού-
τε να πουλάω λαχεί-
α;

Σχόλιο “Α”
Δεν ξέρουμε αν

δεν είσαι ικανός να
πουλάς λαχεία, ξέ-
ρουμε όμως πως εί-
σαι ικανός να αγο-
ράζεις λαχεία, α-
φού αγόρασες 200
λαχνούς από το
Σύνδεσμο για το
αυτοκίνητο. Σε ευχαριστούμε πολύ και παρακα-
λούμε και άλλους πατριώτες να σε μιμηθούν.

(Σκίτσο Γ.
Κωστάκη )
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 Ο Δημήτρης Καρδαράκος στου Σέρβου
Γράφει  στην “Γορτυνία”.
“Σε υψόμετρο γύρω στα 1100 μέτρα είναι

κτισμένο το χωριό Σέρβου. Στο νότιο μέρος
ατενίζει κανείς τα χωριά Ψάρι και Λυκούρε-
ση Ηραίας. Πηγαίνοντας προς του Σέρβου,
στον ασφαλτοστρωμένο και διαγραμμισμέ-
νο αυτοκινητόδρομο, αναπόφευκτα ήρθε στο
νου μου το γεγονός ότι αυτόν τον δρόμο
αρχικά τον έφτιαξαν με τους κασμάδες και
τα φτυάρια μόνοι τους οι Σερβαίοι. Σταμά-
τησα στο ύψωμα απέναντι από τα Λαγκάδια,
που το λένε της “Γριάς ο σωρός”. Εκεί μια
μαρμάρινη στήλη μας ενημερώνει ότι δόθηκε νικηφόρος μάχη το 1826 από
τα παλικάρια του Πλαπούτα με αρχηγό το Φώτη Δάρα εναντίον των ορδών
του Ιμπραήμ.

Στο έμπα του χωριού συνάντησα το Στυλιανό Μπόρα που πήγαινε στο
γείτονα για καφέ. Όλο αυτό το τοπίο που βλέπεις απέναντι, μου είπε, είναι
αναδασωμένο από τους κατοίκους του χωριού από το 1949. Έχω πάρει τη
σύνταξή μου και τις περισσότερες μέρες του χρόνου τις βγάζω εδώ. Τρά-
βηξα για το κέντρο του χωριού, όπου με δυσκολία βρήκα τόπο να αράξω το
αυτοκίνητο, γιατί λόγω της γιορτής της Ζωοδόχου Πηγής είχαν έρθει πολλά
από την Αθήνα.

Στο καφενείο του Ρουσιά.
Πέρασα πρώτα από τον Ιερό Ναό της Παναγίας με την κρεμαστή πλακο-

στρωμένη πλατεία και συνάντησα τον Ηπειρώτη εφημέριο του χωριού με τον
οποίο ανταλλάξομε μεταπασχαλινές ευχές και μου είπε ότι είναι θερμός
αναγνώστης της “Γορτυνίας”. Πέρασα από το εμπορικό του Λιατσόπουλου
και το καφενείο του  Νίκου Τρουπή, που με αναγνώρισε ως συμπέθερο,
αφού ο εξάδελφός του συγγραφέας Θεόδωρος Τρουπής πάντρεψε το γιο
του Κώστα με Λευκοχωρίτισσα νηπιαγωγό. Μετά από το φιλόξενο κέρασμά
του τράβηξα για το ταβερνοκαφενείο του Ρουσιά.

Γεμάτο το καφενείο από παρέες μεταξύ των οποίων αυτή του προέδρου
της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, του πολιτικού μηχανικού, γνωστού ως
κατασκευαστή των αρδευτικών έργων στην Ηλεία, κ. Χρήστου Παναγόπου-
λου, του Γορτυνιογράφου κ. Νίκου Παπαγεωργίου, του Τοπικού προέδρου
Γιάννη Θ. Σχίζα, ο οποίος με τα αχώριστα ξαδέρφια Παναγιώτη Σχίζα και
Νικόλα Τερζή απολάμβαναν το κρασάκι τους με εκλεκτούς μεζέδες.

Ο τοπικός σύμβουλος μου μίλησε για τις άμεσες ανάγκες του χωριού,
που είναι η διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, κατασκευή μεγάλης υδατοδεξαμε-
νής, τελειοποίηση του ελικοδρομίου, που έχει οριστεί στη δυτική άκρη του
χωριού και η κατασκευή γηπέδου μπάσκετ για τα παιδιά του καλοκαιριού,
που κατακλύζουν του Σέρβου.

Ξενάγηση από το Νίκο Παπαγεωργίου.
Ο ιστοριογράφος, γνωστός μας κ. Νίκος Παπαγεωργίου,με κάλεσε να

κάνουμε μια βόλτα στο χωριό του. Το χειμώνα μου είπε μένουν εδώ 37
άτομα. Αλλά, κάθε Σαββατοκύριακο, όλες τις εποχές του χρόνου, του
Σέρβου γεμίζει κόσμο. Στου Σέρβου δεν υπάρχουν χαλάσματα. Η αγάπη των
Σερβαίων για τον τόπο τους είναι εμφανής με τα ανακατασκευαζόμενα
όμορφα σπίτια τους σε όλους τους μαχαλάδες, τις προσφορές τους, το
δραστήριο σύλλογό τους που προβαίνει σε αξιόλογα έργα και την φροντί-
δα των πολλών γιατρών και πνευματικών παιδιών που διαθέτει το χωριό.
Βαθύς γνώστης της ιστορίας ο Νίκος με κατατόπισε, μου εξήγησε, μου
έμαθε πράγματα για του Σέρβου και όλη τη Γορτυνία μας. Περάσαμε από το
σπίτι του, είδα τα πολλά βιβλία του, το μεράκι του να φτιάξει το μικρό παλάτι
του στη γενέτειρα και την προθυμία της καλής συζύγου του κυρίας Βούλας
(από Μαυράδες) για φιλοξενία”.

Σχόλιο “Α”
Ευχαριστούμε τον αγαπητό φίλο και συμμαθητή Μήτσιο (ή Μίμη,

έτσι τον λέμε οι φίλοι  και συμμαθητές του στο γυμνάσιο Λαγκαδίων),
για την επίσκεψη στο χωριό μας και τα καλά λόγια που έγραψε για τους
πατριώτες.  Του οφείλουμε και εμείς μία επίσκεψη στο δικό του χωριό.

Φίλε Μήτσιο: Μας στενοχώρησες που για πρώτη φορά δεν παραβρέ-
θηκες στην πρόσφατη  συνάντηση (12η) των συμμαθητών μας, αποφοί-
των γυμνασίου Λαγκαδίων 1963. Δεν πειράζει όμως. Εμείς σου αφιερώ-
νουμε την παρακάτω φωτογραφία από αυτή τη συνάντηση και σε πλη-

ροφορούμε πως  αποφασίσαμε του χρόνου να πάμε εκδρομή του Αγίου
Κωνσταντίνου στο πανηγύρι  στους Αράπηδες. Ο πρόεδρος του Συνδέ-
σμου μας, Αραπαίος Ηλίας Χειμώνας,  υποσχέθηκε μία γίδα βραστή και
καλό κρασί. Έτσι θα θυμηθούμε και το 1962 (πότε πέρασαν 46 χρόνια;)
που αρκετοί συμμαθητές πήγαμε στους Αράπηδες, στο γάμο της αδερ-
φής του Ηλία και περάσαμε ωραία με πολύ φαγητό, κρασί, τραγούδι και
χορό. Θυμάσαι που το βράδυ μείναμε στου Σέρβου και το πρωί πήγαμε
στην Καρκαλού και από εκεί στα Λαγκάδια και κατευθείαν στο Γυμνά-
σιο, αρκετά καθυστερημένα; Καλή του ώρα του καθηγητού μας Κοτό-
πουλου,  που δεν μας παρατήρησε γιατί αργήσαμε, αφού του εξηγήσαμε
...τα σχετικά.  Ωραίες αναμνήσεις.

(Ο Καρδαράκος είναι εκπαιδευτικός από το Λευκοχώρι και δραστήριος
πρόεδρος της Ένωσης του χωριού τους επί σειρά ετών. Επισκέφθηκε το
χωριό μας μετά το Πάσχα).

12η Συνάντηση αποφοίτων Γυμνασίου Λαγκαδίων το 1963. Στη φωτογραφία
από αριστερά Γ. Άλλας (Ράχες), Ε. Αντωνόπουλος (Λευκοχώρι), Η. Χειμώνας

(Αράπηδες), Χ. Μαραγκός (Σέρβου), Ν. Δημόπουλος (Δόξα), Αρετή
Σωτηροπούλου (Λαγκάδια), Σούλα Τσαούση (Λαγκάδια), -Φανή Χειμώνα,
Μαίρη Μαραγκού, Λένα Κουκουζή, σύζυγοι συμμαθητών- Δ. Κουκουζής

(Λευκοχώρι), Γ. Ασημακόπουλος (Λαγκάδια) και Θ. Πυρπυρής (Κερπινή).

Ç ÖÙÍÇ ÔÇÓ ÃÏÑÔÕÍÉÁÓ  (22.7.1934). ÃñÜöåé:
“¸íáò áðü ôïõò ðáôñéùôéêïýò óõëëüãïõò ôïõ Ðåéñáéþò åßíáé êáé ï

Óýëëïãïò ôùí áðáíôá÷ïý Óåñâáßùí “Ç  Êïßìçóéò ôçò Èåïôüêïõ”. Ï
ðñüåäñïò áõôïý ê. Ðáí. ÌáíéÜôçò åéò åñþôçóßí ìáò ëÝãåé üôé ï Óýëëïãïò
éäñýèç ðñï 12åôßáò õðü ôùí ê.ê. Åõè. È. ÔñïõðÞ, Ã. Ã. ÔñïõðÞ Ð.
ÌáíéÜôç, Ì. Ãêïýôç,  ìå óêïðüí ôçí áëëçëïûðïóôÞñéîéí ôùí ìåëþí ôïõ
êáé ôïí êáëïðéóìüí ôïõ ÷ùñßïõ ÓÝñâïõ. ÊáôÜ ôçí äéåôßáí 1926-1928
êáôüñèùóå ï óýëëïãïò íá óõëëÝîåé ôï ðïóüí ôùí 100.000 äñá÷ìþí åê
óõíäñïìþí êáé äùñåþí, ôï ïðïßï äéÝèåóå ãéá ôçí áíÝãåñóç ôçò åêêëçóßáò
ôïõ ÷ùñßïõ “Êïßìçóéò Èåïôüêïõ”, ñõèìïý âõæáíôéíïý. Ôï Ýñãï ôïýôï
ðáñáìÝíåé áêüìç çìéôåëÝò êáèüôé áðáéôïýíôáé 150.000 äñ÷. áêüìç  ãéá
ôçí áðïðåñÜôùóßí ôïõ. Ùò ìáò äéáâåâáßùóåí ï ê. ÌáíéÜôçò ëßáí óõíôü-
ìùò èá óõíå÷éóèïýí áé åñãáóßáé, äéá íá áðïðåñáôùèåß åíôüò Ýôïõò ôï
Ýñãïí.

Ï Óýëëïãïò åâïÞèçóå äéá ÷ñç-
ìÜôùí áñêåôÜ Üðïñá ìÝëç ôïõ êáé
åîåôÝëåóå êáé Üëëá ìéêñÜ Ýñãá óôïõ
ÓÝñâïõ. Åðßóçò åíäéåöÝñèç äéá ôçí
åõíïúêÞí õðÝñ ôïõ ÷ùñßïõ ëýóéí,
õðáãùãÞò ôïõ äéêáóôéêþò åéò Äç-
ìçôóÜíáí. Ðñïò ôïýôï ðñïÝâç åéò
åðáíåéëçììÝíá  äéáâÞìáôá ðáñÜ
ôù Õðïõñãåßù Äéêáéïóýíçò êáé åéò
âïõëåõôÜò.

Ï Óýëëïãïò Ý÷åé óÞìåñïí  Üíù
ôùí 50 ôáêôéêÜ ìÝëç. ÊáôÜ ôï äéÜ-
óôçìá ôçò äùäåêáåôßáò äéåôÝëåóáí
ðñüåäñïé ïé Ã. Ã. ÔñïõðÞò Å. È. Ôñïõ-
ðÞò êáé Ì. Ãêïýôçò.

Ùò åê ôùí áíùôÝñù äéáöáßíåôáé ï Óýëëïãïò Óåñâáßùí åßíáé ìéêñüò åéò
ìÝëç ìåãÜëïò åéò äñÜóéí, äé ü åßíáé Üîéïé åðáßíïõ ïé åäþ êáé åí Ðåéñáéåß
Óåñâáßïé, ïßôéíåò ïõäÝðïôå îå÷íïýí ôçí ãçí ôçò ãåííÞóåþò ôùí. Ôï íõí
ÄÓ áðïôåëåßôáé åê ôùí ê.ê. ÌáíéÜôç ðñïÝäñïõ, Ì. Ãêïýôç áíôéðñ., È.
Ó÷ßæá ãñáììáôÝùò êáé ôùí ê.ê. Ê. Ãêïýôç êáé Ã. Í. Ìðüñá óõìâïýëùí.

Åê ôùí üóùí ìáò åßðåí ï ê. ÌáíéÜôçò áíôåëÞöèçìåí üôé  üëïé ïé
Óåñâáßïé åìðíáßïíôáé áðü ðáôñéùôéêÜ áéóèÞìáôá êáé ðñïèýìùò âïçèïýí
ôïí Óýëëïãïí, äéá ôçí óõíÝ÷éóéí ôïõ åðùöåëåóôÜôïõ äéá ôï ÷ùñßïí ôùí
Ýñãïõ”.

Ï ÄÞìïò ÄçìçôóÜíáò êáëåß üëïõò åêåßíïõò ðïõ åìðíÝï-
íôáé áðü áãÜðç ãéá ôç öýóç êáé ôï ðåñéâÜëëïí  áëëÜ êáé ôçí áíÜãêç
ðñïóôáóßáò ôùí äáóþí ôçò ðåñéï÷Þò ìáò áðü ôéò ðõñêáãéÝò íá
åíéó÷ýóïõí åèåëïíôéêÜ ôï Ýñãï ôïõ

Ï ÄÞìáñ÷ïò ÄçìçôóÜíáò ðáñáìÝíïíôáò ðéóôüò óôéò õðï-
ó÷Ýóåéò ôïõ äþñéóå óôï ÄÞìï Ýíá öïñôçãü ü÷çìá áíáôñåðüìå-
íï.

Ï ÄÞìïò ÄçìçôóÜíáò ðÞñå ôï ðñþôï êáé ìïíáäéêü âñá-
âåßï óôçí 5ç ÐåñéöåñåéáêÞ ́Åêèåóç  “Áñêáäéêü Ðáíüñáìá”, ðïõ
Ýãéíå óôçí Ôñßðïëç óå êôßñéï 8.000 ô. ìÝôñùí êáé parking  60
óôñåììÜôùí. Óõììåôåß÷å ìå 3 ðåñßðôåñá óå óýíïëï 210. Ôï ðñþ-
ôï ðåñßðôåñï Þôáí ôïõ åìðïñéêïý óõëëüãïõ, åíþ óôï äåýôåñï
ðáñïõóéáæüôáí DVD 45 ëåðôþí ìå üëåò ôéò öõóéêÝò ïìïñöéÝò, ôá
áîéïèÝáôá êáé ôéò äñáóôçñéüôçôåò ôùí êáôïßêùí ôçò ðåñéï÷Þò.
Óôï ôñßôï äÝóðïæå ç åéêüíá ôïõ ÃÑÇÃÏÑÉÏÕ  ôïõ Å´ êáé äßðëá Ýíá
áíáììÝíï êáíôÞëé ðïõ åß÷áí öÝñåé áðü ôçí ìïíÞ Áéìõáëþí ï Ç-
ãïýìåíïò Äáìáóêçíüò êáé ï Áñ÷éìáíäñßôçò ÉùóÞö ðïõ êÜèéóáí
üëç ôçí ðñþôç çìÝñá åêåß.

Ó÷üëéï “Á”
Ôé Üëëï íá ðåé êáíåß,ò åêôüò áðü èåñìÜ óõã÷áñçôÞñéá

óôïõò  Äçìçôóáíßôåò êáé ôï ÄÞìáñ÷ü ôïõò, ôüóï ãéá ôéò
äñáóôçñéüôçôÝò ôïõò üóï êáé ôï åíäéáöÝñïí ôïõò ãéá ôïí
ôüðï ôïõò.

Ãïñôõíßá
 Ï ÊÙÍ. ÊÁË. ãñÜöåé ãéá ôïõò 22 äçìÜñ÷ïõò ôçò Áñêáäß-

áò: “...¼ôáí ôïõò èÝóáìå ôï åñþôçìá ãéá ôçí óõíÝíùóç ôùí ÄÞ-
ìùí, ìüíï ï äÞìáñ÷ïò ÄçìçôóÜíáò ðÞñå îåêÜèáñç èÝóç! Ïé
Üëëïé 21, ðïõ óôçí óõíôñéðôéêÞ ôïõò ðëåéïøçößá Ý÷ïõí ðÜíù áðü
8 ÷ñüíéá Äçìáñ÷ßáò êáé åîáóöáëéóìÝíç óýíôáîç, ßóùò íá ìçí
ôïõò íïéÜæåé êáé ðïëý. Äåí õðÜñ÷åé Üëëç åîÞãçóç ãé´áõôÞí ôçí
áíåîÞãçôç óéùðÞ!”.

ÌåãÜëï ìÝñïò ôïõ ÄÞìïõ Çñáßáò åßíáé ãåìÜôï ëáêêïýâåò.
...Åí áíÜãêç ï ÄÞìïò áðü ìüíïò ôïõ áò êëåßóåé ôéò ðïéï öïíéêÝò
áðü áõôÝò!

 Ìå ôßôëï “êáé éóôïóåëßäá ïé Ëõóóáñåþôåò” ãñÜöåé ðùò ï
óýëëïãïò Ëõóóáñåùôþí áðÝêôçóå éóôïóåëßäá: “www.syllogos-
lyssareas.gr”.

Ó×¼ËÉÏ “Á”. ÐåñéçãçèÞêáìå ôçí éóôïóåëßäá êáé äéáðé-
óôþóáìå üôé ðñüêåéôáé ãéá ìßá åîáéñåôéêÞ åðáããåëìáôéêÞ
äïõëåéÜ ôùí êïíôï÷ùñéáíþí ìáò, ðïõ äßíåé ìéá óöáéñéêÞ
åéêüíá ãéá ôï ÷èåò êáé ôï óÞìåñá, ôïõ ÷ùñéïý ôïõò êáé ôïõ
Óõëëüãïõ ôïõò. Óõã÷áñçôÞñéá.

Ìå ôçí åõêáéñßá áðåõèýíïõìå Ýêêëçóç óå üðïéïí ðáôñéþ-
ôç ãíùñßæåé êáëÜ íá ïñãáíþóåé ìßá éóôïóåëßäá, íá åðéêïéíù-
íÞóåé ìå ôï Óýíäåóìï þóôå íá ðñïãñáììáôßóïõìå êáé åìåßò
Ýíá áíÜëïãï åã÷åßñçìá, áöïý ïé éóôïóåëßäåò áðïôåëïýí ðëÝ-
ïí êáèïñéóôéêÞ ìïñöÞ åðéêïéíùíßáò.

 Ìå ïìüöùíç áðüöáóç ôï ÄÓ ôïõ ÄÞìïõ Çñáßáò  áíáêÜëå-
óå áðüöáóÞ ôïõ, ìéá âäïìÜäá ìåôÜ, ãéá äçìéïõñãßá ÷ùìáôåñÞò
óôçí ðåñéï÷Þ Ðáëïýìðá! Ç äõíáìéêÞ ðáñïõóßá ôùí Ðáëïõìðáß-
ùí  óôç óõãêÝíôñùóç ôïõò óôçí ÁèÞíá óôéò 18.5.08, ç åêöñáóèåß-
óá ïñãÞ êáé áãáíÜêôçóç ôùí êáé ôï âñïíôåñü ü÷é êáôÜ ôçò áðü-
öáóçò, áíÜãêáóå ôçí äçìïôéêÞ Áñ÷Þ íá êÜíåé ...ïëïôá÷þò ðßóù.

Óå áíáêïßíùóç ôçò áäåëöüôçôáò Ðáëïõìðáßùí áíáöÝñåôáé ìå-
ôáîý Üëëùí; “Ç ÷ùìáôåñÞ áõôÞ Ýãéíå áðü ôç äçìïôéêÞ Áñ÷Þ êáôÜ
ðáñÜâáóç ôçò êåßìåíçò íïìïèåóßáò, ç ïðïßá áðáãïñåýåé ñçôÜ ôç
äçìéïõñãßá êáé ëåéôïõñãßá êáéíïýñéùí ÷ùìáôåñþí”.

Από τον Τύπο της Περιοχής

Ð. ÌáíéÜôçò. Ðñüåäñïò
ÓõíäÝóìïõ Óåñâáßùí 1934

ÐñùôÜèëçìá Çñáßáò. Ðñþôç ïìÜäá áíáäåß÷èçêå ôï Ðõñ-
ñß, äåýôåñç ôï Óáñáêßíé, ôñßôç ôï Ëõêïýñåóç êáé ôÝôáñôç ôï
ÌðáñäÜôóé. Ðñþôïò óêüñåñ áíáäåß÷èçêå ï Æá÷. ÊåóóÝò (Ëþ-
ôç), 2ïò ï É. Èáíüðïõëïò (ÌðáñäÜôóé) êáé êáëýôåñïò ôåñìá-
ôïöýëáêáò ï Ãåñ. ÂñÜêáò (Ðõññß).Ôñüðáéá Þèïõò Ýëáâáí ç ïìÜ-
äá ôçò Ëéïäþñáò  êáé ï ðáß÷ôçò Ã. Äñáêüðïõëïò, åíþ ôéìçôéêü
ôñüðáéï Ýëáâå ï
Áóçì. Êïõôóáí-
äñÝáò (ÓÝñâïõ).
Ôá êýðåëëá êáé
ìåôÜëëéá áðÝíåé-
ìáí ïé ÁíôéäÞ-
ìáñ÷ïé Çñáßáò
×ñ. ÃáâñÜò êáé
ÅëÝíç Èáíïðïý-
ëïõ.

Δήλωση προέδρου ΓΣΕΕ Γιάννη
Παναγόπουλου, για το ωράριο εργασίας

“Η απόφαση
του Συμβουλί-
ου των Υπουρ-
γών Απασχόλη-
σης της Ε.Ε. για
την επέκταση
των ωρών εργα-
σίας πέραν των
48 και σε κά-
ποιες περιπτώ-
σεις μέχρι και
72, συνιστά μια
απαράδεκτη ε-
ξέλιξη, η οποία
υπονομεύει θε-
σμικά το κοινω-
νικό κράτος και
την κοινωνική
Ευρώπη. Μας ο-
δηγεί σε “εργασιακό μεσαίωνα”. Η απόφαση αυτή
ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις ορέξεις αδηφάγων
εργοδοτικών συμφερόντων, ικανοποιεί την απαίτη-
ση συντηρητικών πολιτικών που δήθεν με το “δικαί-
ωμα της αυτοεξαίρεσης” θέλουν να οδηγήσουν
τους Ευρωπαίους εργαζόμενους σε απορυθμισμέ-
νες εργασιακές σχέσεις, οι οποίες δεν θα διαφέρουν
σε τίποτα από ένα καθεστώς δουλείας.

Σε αυτήν την ακραία απόφαση δεν αντιτάχθηκε
όπως όφειλε η ελληνική κυβέρνηση. Αντιθέτως δια
μέσου της ανοχής διευκόλυνε τους ισχυρούς των
νεοφιλελεύθερων κυβερνητικών πολιτικών και επι-
λογών, να επιβάλλουν τις αντεργατικές θέσεις τους.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, μέσω της συνομο-
σπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων θα αντιδράσου-
με δυναμικά! Αυτή η απαράδεκτη, αυθαίρετη και
άδικη απόφαση, δεν πρέπει να περάσει στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο και να εφαρμοσθεί στους ευρω-
παίους εργαζόμενους που ζουν και ασχολούνται
στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.

ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
Από την  εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  της 1.7. 2008 πληροφορη-

θήκαμε ότι:
 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηραίας υπέβαλε αίτημα στο

Δασαρχείο Βυτίνας να απαγορευτεί  το κυνήγι στο φαράγγι της
Γκούρας, καθώς από τις περυσινές πυρκαγιές  και τη συρρίκνωση
των   “ΑΚΑΥΤΩΝ  ΒΙΟΤΌΠΩΝ”  εκεί έχει βρει καταφύγιο τεράστιος
αριθμός θηραμάτων.

Η απάντηση του δασαρχείου  ήταν αρνητική, με το αιτιολογικό
όπως αναφέρεται στην εφημερίδα: “...Συνοψίζεται στο ότι λόγω
των πυρκαγιών έχουν ήδη εκδοθεί απαγορευτικές διατάξεις για
την άσκηση της θήρας σε αρκετές περιοχές , με αποτέλεσμα οι
κυνηγοί να μην έχουν που να ασκήσουν το χόμπι τους...”.  Και
συνεχίζει: “Για τη λήψη της απόφασης ζητήθηκαν οι απόψεις  αρ-
μοδίων Κυνηγετικών Οργανώσεων”.

Στο άρθρο διαβάζουμε  ότι ο  πατριώτης μας αντιδήμαρχος κ.
Θάνος Μπόρας δήλωσε προς τη ρεπόρτερ του δημοσιεύματος
ότι: “Εξαιτίας του περιορισμού των περιοχών προς άσκηση του
κυνηγίου, έρχονται στη Γκούρα κυνηγοί απ’ όλη την Ελλάδα, κα-
νείς δεν μπορεί να ξεμυτίσει, οι κτηνοτρόφοι φοβούνται να βοσκή-
σουν τα ζώα τους, πόσο μάλλον τα  παιδιά να κάνουν βόλτα”.

Για την απαγόρευση συμφωνούν και ευαίσθητοι κυνηγοί όπως ο
κ. Βασίλης Αναστασόπουλος. Η  εφημερίδα επανήλθε με  νέο
άρθρο της στις 6.7.2008 και αναφέρει και τις  καθόλου πειστικές
απαντήσεις υπαλλήλων του Δασαρχείου για της απόρριψη του
αιτήματος του Δήμου Ηραίας.

Σχόλιο “Α”.
Συγχαίρουμε το Δήμο για την πρωτοβουλία του  και εκφρά-

ζουμε τη γνώμη ότι τέτοιες αποφάσεις  θα έπρεπε  να  κοινο-
ποιούνται  σε όλους τους Συλλόγους των χωριών του Δήμου
μας, ώστε όλοι οι ευαίσθητοι πολίτες να ενώσουν τη φωνή τους
για ένα τέτοιο σκοπό προστασίας του οικοσυστήματος
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ο Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙ:
Ο Δ Σχίζας

(Παπασχίζας εκ
Σέρβου) που και ο
υπασπιστής του
Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η
Φωτάκος τον τοπο-
θετεί στους εξέχο-
ντας Πελoποννησί-
ους  άνδρες, όπως
και τον Φώτη Δάρα, γεννήθηκε το 1780, χει-
ροτονήθηκε ιερέας το 1812 και εφημέρευε
στου Κοκκορά το 1835.Τραυματίστηκε επί
Δράμαλη στο κεφάλι και στις 4-5ου-1838
τιμήθηκε από τον βασιλιά Όθωνα με το “αρ-
γυρούν νομισμαστόσημον”.

Άριστη εντύπωση άφησε στον Σεβ.
Μητροπολίτη μας κ.κ. Ιερεμίαν η καθολική
υποδοχή που του έγινε τον περασμένο Αύ-
γουστο.

Ο υπογράφων είχε την ευκαιρία να το δια-
πιστώσει, και προσφάτως, τόσο τηλεφωνι-
κώς, όσο και στα Μάραθα (Βλαχόραφτη)
που βρέθηκε προσκεκλημένος την εορτήν του
Αγίου Πνεύματος όπου κοντά στ’ άλλα έγι-
ναν και τ’ αποκαλυπτήρια της προτομής του
Εθν. Ευεργέτου Παν. Αγγελόπουλου. Εκεί ο
Σεβασμιώτατος εξέφρασε την επιθυμία να έλ-
θει στου Σέρβου για έναν Εσπερινό το 15/
Αύγουστο.

Το Σωματείο με παγκόσμια δράση“Θυ-
γατέρες της Πηνελόπης”διοργάνωσε στις 16-
5ου-08 εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο
της Σπάρτης(τον υποβλητικό και επιβλητικό
χώρο έχει την τύχη να γνωρίζει ο υπογρά-
φων ως ομιλητής). Μοναδικός ομιλητής με
θέμα: “μία διαχρονική νοητική εποποιία”, ή-
ταν ο συμπολίτης μας κ. Αθ. Στρίκος.

Σε κοινωνική εκδήλωση (γάμο), όπως
μετέφερε ο κ. Γ. Κ. Γεωργακόπουλος, οι
συμπολίτες προσπαθούσαν ν’ ανακαλύψουν
ποιος Σερβαίος έχει το τιμητικό προσωνύμιο
του “Μαύρου καβαλάρη” που έγραψε η “Γ.”.
Οι παλαιότεροι θυμούνται ότι ο αείμνηστος
Πλαστήρας - Μπόρας υπηρέτησε στο σύ-
νταγμα του “Μαύρου Καβαλάρη” (όπως τον
κατέγραψε η ιστορία ) δηλ του Ν. Πλαστήρα
στρατηγού, κατ’ επανάληψη Πρωθυπουργού,
και εξ αυτού το τιμητικό προσωνύμιο το οποί-
ο έλαβε και ο γιος του!. Όσο για τον έτερο
που φέρει το προσωνύμιο του ενδοξότερου
τέκνου της νεότερης Ελλάδος, του Β. Κολο-
κοτρώνη, η σύζυγός του αν και  επαίρεται
για “νταραϊικη” καταγωγή της και χαίρει και
γι’ αυτό.

Ο υπογράφων δέχθηκε τον τελευταίο
καιρό πιέσεις να λάβει θέση σχετικά με τον
κανονισμό του Δήμου για τα νεκροταφεία.
Πιστεύουμε ότι στο τόσο λεπτό θέμα θα επι-
κρατήσει σύνεση στους χειρισμούς.

Άθελα ήλθε κατά νουν μια ενέργεια  που
έγινε το 1963, όταν ο υπογράφων πήγε στον
ασκεπή κοκαλιάρη (οστεοφυλάκιο) και τον
τρόμαξε ένας πελώριος αστρίτης ανάμεσα στ΄
αγκάθια και βάτα! Ερχόμενος στην Αθήνα
και πλαισιούμενος από τους Γ.Κ.Γκούτη+,
Θ.Γ.Δημόπουλο, Τάκη Δ.Σχίζα και Γ.Χρ. Δά-
ρα έκαναν μια προσπάθεια αποτέλεσμα της
οποίας ήταν να συγκεντρωθεί ικανό ποσόν
ώστε να σκεπασθεί και αρμολογηθεί το ο-
στεοφυλάκιο, να συλλεγούν τα διάσπαρτα
οστά των προγόνων μας στον βράχο πάνω
από το σπίτι του Σταύρου Γκούτη, τα οποία
ήσαν βορά των σκυλιών!, να γίνει μανδρό-
τοιχος εσωτερικά στο Κοιμητήριο και ένα με-
γάλο κασόνι  όπου και φυλάσσονται.

Μια γνωστή Κυρία του χωριού μας α-
παντά στο τηλέφωνο αναφερόμενη στο
σεισμό: είμαι τόσων χρονών πρώτη φορά κου-
νηθήκαμε τόσο πολύ!

 Ο όρος “πηγές γκροδήμα” στου Ψ άρι
προέρχεται από το κρόΐ που στα αλβανικά
σημαίνει πηγή και το όνομα του κλέφτη Δή-
μου, στη μνήμη του οποίου (και στου Μα-
κρυγιάννη) στήθηκε μνημείο στους Αράπη-
δες.

Θυμήσου τα παλιά
Του δάσκαλου Γ. Ν. Παγκράτη

Με αυτό τον τίτλο κυκλοφόρησε το πρώτο του
βιβλίο ο πατριώτης μας από τους Αράπηδες Γ.
Παγκράτης.

Είναι ένα ενδιαφέρον βιβλίο 62 σελίδων,  που
περιλαμβάνει 20 αυτοτελείς αφηγήσεις, που ό-
πως σημειώνει ο συγγραφέας, πρόκειται για “κα-
ταγεγραμμένα γεγονότα ενός τόπου που φα-
νερώνουν τον τρόπο ζωής των ανθρώπων
του και δείχνουν τις αξίες και τον πολιτισμό
του”. Στον πρόλογο του αναφέρει πως τα γεγο-
νότα αυτά τα έζησε ο ίδιος ή τα άκουσε από
μεγαλύτερους συντοπίτες του, και κυρίως από
τον πατέρα του, τον οποίο ευχαριστεί από τα
βάθη της καρδιάς του.

Το βιβλίο είναι καλογραμμένο, διαβάζεται ά-
νετα από μικρούς και μεγάλους και αποτελεί ά-
ριστο υπόδειγμα για μαθητικές εκθέσεις. Ένα
πολύ καλό δώρο για παιδιά και εγγόνια. Το συ-
νιστούμε χωρίς επιφυλάξεις. Στον Γιώργο ευχό-
μαστε σύντομα και το δεύτερο βιβλίο.

Για να πάρετε μία ιδέα του βιβλίου δημοσιεύου-
με ένα γεγονός που αναφέρεται στο...γαμήλιο τα-
ξίδι του παππού.

Ένα γαμήλιο ταξίδι
διαφορετικό από τ΄ άλλα

-Παππού-παππού θα μου πεις που πήγατε με τη
γιαγιά γαμήλιο ταξίδι; Ρωτούσαν τα τρία εγγόνια
τον παππού τους, έναν καλοσυνάτο γεράκο.

Ο γέρο-Θανάσης ήταν ένας χαρούμενος άνθρω-
πος. Αγαπούσε πολύ τα εγγόνια του και δεν τους
χαλούσε χατίρι. Και εκείνα λες και καταλάβαιναν
την αγάπη του, δεν ξεκολλούσαν από την αγκαλιά
του.

-Θα σας πω, γιατί να μην σας πω, καλά μου
παιδιά τους έλεγε. Θα σας πω για να θυμάστε που
πήγαμε γαμήλιο ταξίδι εγώ και η γιαγιά σας.

-Ναι-ναι παππού. Λέγε μας και θα το θυμόμα-
στε.

-Στα Ρείκια, παιδιά μου στα Ρείκια, είπε πρό-
σχαρα ο παππούς.

-Και τι είναι τα Ρείκια παππού; Ρώτησαν με α-
πορία τα εγγόνια.

-Τα Ρείκια παιδιά μου είναι μια μεγάλη πολιτεία.
Τα μικρά παιδάκια με τα αθώα ματάκια τους

φυσικά πίστεψαν τον παππού. Όμως οι ερωτήσεις
δε σταμάτησαν εδώ, αλλά συνεχίστηκαν να πέ-
φτουν βροχή. Από τα παιδιά.

-Και που είναι παππού τα Ρείκια; Είναι μεγάλη
πόλη; Έχει ψηλά κτίρια; Έχει θάλασσα; Περάσα-
τε καλά; Έχετε κρατήσει κανένα ενθύμιο απ΄ το
ταξίδι σας;

Ο παππούς γέλασε αλλά άφησε το διάλογο να
συνεχιστεί.

-Ναι, είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη πόλη. Είναι
πρωτεύουσα ενός μεγάλου νησιού. Έχει πολύ ω-
ραία κτίρια, που αράζουν τα καράβια, καλούς δρό-
μους και φανταστικά ξενοδοχεία. Άμα θέλετε να
πάμε μια μέρα να τα δείτε από κοντά.

-Θέλουμε, θέλουμε φώναζαν τα παιδιά χαρού-
μενα.

-Πρέπει όμως να μεγαλώσετε πρώτα, είπε ο παπ-
πούς στα παιδιά και θα πάμε.

-Εντάξει παππού. Και η συζήτηση τελείωσε ε-
δώ.

Τα χρόνια πέρναγαν. Τα εγγόνια μάθαιναν
γράμματα και σπούδαζαν.  Όμως σαν τύχαινε
ευκαιρία έριχναν καμιά ματιά στο χάρτη κι έψα-
χναν να βρουν το νησί και την πρωτεύουσα Ρεί-
κια.

Έψαχναν, έψαχναν μα δεν την έβρισκαν και
συνέχεια ρωτούσαν.

Δεν μπορούμε να τη βρούμε. Δείξ΄τη μας σε πα-
ρακαλούμε. Ο παππούς γέλαγε, αλλά δεν τους
εξηγούσε. Κύλησε ο καιρός μέχρι που τα παιδιά
μεγάλωσαν και κατάλαβαν την αλήθεια από μό-
να τους. Τα Ρείκια δεν ήταν πολιτεία, όπως τους
έλεγε ο παππούς, αλλά φρύγανα στην εξοχή.

Πληρώστε κοροΐδα εσείς ξενοδοχεία και καμα-
ριέρες να σας στρώσουν τα κρεβάτια, όταν θα
παντρευτείτε. Για το δικό μου κρεβάτι όταν το
στρώσαμε δε χρειάστηκε να πληρώσει κανένας.
Πλήρωσε η ίδια η φύση με τη μεγάλη μαλακω-
σιά πάνω στα ρείκια που πρωτοξαπλώσαμε εγώ
και η γιαγιά μαζί. Αλήθεια τι καλά που ήταν στα
ρείκια και ήταν μάλιστα και Μάιος μήνας.

Εμένα παιδιά μου θα μου μείνει αξέχαστο το
δικό μου γαμήλιο ταξίδι, μα περισσότερο θα μου
μείνει αξέχαστο το πρωινό ξύπνημα με το λάλη-
μα των πουλιών.

Το πρώτο μου ταξίδιΤο πρώτο μου ταξίδιΤο πρώτο μου ταξίδιΤο πρώτο μου ταξίδιΤο πρώτο μου ταξίδι
Ôïõ ÕðïðôåñÜñ÷ïõ å.á. Éáôñïý Êáñäéïëüãïõ Çëßá ×åéìþíá

Καλοκαίρι 1957Καλοκαίρι 1957Καλοκαίρι 1957Καλοκαίρι 1957Καλοκαίρι 1957
 Ìüëéò åß÷á ôåëåéþóåé ôï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï

êáé åß÷á äþóåé åéóáãùãéêÝò åîåôÜóåéò óôï Ãõ-
ìíÜóéï Ëáãêáäßùí. Ôüôå äåí Þôáí áêüìç õðï-
÷ñåùôéêÞ ç äùäåêáåôÞò åêðáßäåõóç êáé ãéá íá
ãßíåé êáíåßò äåêôüò óôï ÃõìíÜóéï (åîáôÜîéï ôü-
ôå) Ýðñåðå íá ðåôý÷åé óôéò åîåôÜóåéò ðïõ ãßíïíôáí
ôïí Éïýíéï. Åß÷áìå èåñßóåé, åß÷áìå ìáæÝøåé ôá áëþ-
íéá êáé ôá ìðïõëïýêéá Þôáí Ýôïéìá íá öýãïõí ãéá
ìáóôïñéÜ, ôï ÁõãïõóôéÜôéêï ôáîßäé.

Ï ðáôÝñáò ìïõ, ðñùôïìÜóôïñáò áðü ôüôå ðïõ
ðÝèáíå ï ìåãáëýôåñïò áäåëöüò ôïõ ÁããåëÞò, ôï
êáëïêáßñé ôïõ 1953, áðïöÜóéóå íá ìå ðÜñåé ìá-
æß ôïõ ìáóôïñüðïõëï, ìÝ÷ñé íá áíïßîïõí ôá ó÷ï-
ëåßá.

“Ãéá íá éäåßò” ìïõ åßðå, “ðùò âãáßíïõí ôá
ëåöôÜ êáé íá äéáâÜæåéò”.

Ç áëÞèåéá åßíáé üôé åß÷áìå áíÜãêç êáé áðü ôá
ëåöôÜ. Èá Ýðáéñíá ìéóü ìåñäéêü åãþ êáé ìéóü ï
ãÜéäáñïò ìïõ. ÊÜèå Üôïìï áðü ôï ìðïõëïýêé äé-
êáéïýôáí óõíÞèùò íá Ý÷åé Ýíá æï (ìïõëÜñé Þ ãáú-
äïýñé) êáé Ýôóé ï ðáôÝñáò ìïõ, ðïõ ÷ùñßò åìÝíá èá
Ýðáéñíå ìüíï ôï ìïõëÜñé ìáò ãéá äïõëåéÜ, ìáæß ìå
åìÝíá ìðïñïýóå íá ðÜñåé äýï æá.

Äåí ìïõ êáêïöÜíçêå ðïõ èá ðÞãáéíá ôüóï ìé-
êñüò óôç ìáóôïñéÜ, ãéáôß ôüôå üëïé óôçí ïéêïãÝ-
íåéá, ìéêñïß-ìåãÜëïé, äïõëåýáìå.

Ï ðáôÝñáò ìïõ äåí óôåêüôáí êáèüëïõ üëï ôï
÷ñüíï: ìáóôïñéÜ, óðáñôü, èÝñï, ôñýãï êáé, üôáí
äåí åß÷å êÜôé áðü áõôÜ, ðÜëåõå óôá ÷ùñÜöéá, íá
öôéÜ÷íåé ìÜíôñåò, íá áíïßãåé ðåôóïýñéá  íá äéåõèå-
ôåß ôá ñÝìáôá ãéá íá ìåãáëþóåé ëßãï ôïí ôüðï ðïõ
Ýóðåñíå. Ôï ÷åéìþíá, ðïõ ï êáéñüò äåí ôïõ åðÝ-
ôñåðå íá êÜíåé Üëëç äïõëåéÜ, ãýñíáãå óôá ÷ùñéÜ ìå
Ýíá êáëÜèé êáé ìÜæåõå áõãÜ, ðïõ ôá ðÞãáéíå êÜèå
äåêáðÝíôå çìÝñåò óôç Ìåãáëüðïëç êáé ôá ðïýëáãå
ãéá íá âãÜëåé ëßãåò äåêÜñåò ôï æåõãÜñé.

Ç ìÜíá ìïõ, åêôüò áðü ôéò äïõëåéÝò ôïõ óðéôéïý,
åß÷å ôá ðåñéâüëéá, ôï áìðÝëé êáé ôá ÷ùñÜöéá üóïí
êáéñü Ýëåéðå ï ðáôÝñáò, ôç öñïíôßäá ôùí æùíôá-
íþí, ôá îýëá ãéá ôç öùôéÜ êáé ôüóåò Üëëåò äïõ-
ëåéÝò. ÐÜíôá ôç èõìÜìáé ìå ìéá ñüêá íá ãíÝèåé ôéò
þñåò ðïõ äåí åß÷å Üëëç äïõëåéÜ. ¼ôáí îåêïõñá-
æüôáí, üôáí Ýâãáéíå ãéá êïõâÝíôá óôç ãåéôïíéÜ, ü-
ôáí êáèüìáóôå ôï âñÜäõ ãýñù óôï ðáñáãþíé, ç
ìÜíá ìïõ ðÜíôá ìå ôç ñüêá.

 Ôá ìåãáëýôåñá êïñßôóéá ýöáéíáí óôïí áñãá-
ëåéü (ðÝíôå ðñïßêåò Ýðñåðå íá ãßíïõí) êáé ôá ìé-
êñüôåñá ðÞãáéíáí ìå ôá ãéäïðñüâáôá.

Åãþ, ôåëåéþíïíôáò ôï äçìïôéêü, Þìïõí áñêåôÜ
ìåãÜëïò êáé äåí õðÞñ÷å ðåñßðôùóç íá êÜèïìáé å-
êåßíï ôï êáëïêáßñé. Áí äåí ðÞãáéíá ìå ôïõò ìáóôü-
ñïõò, èá ðÞãáéíá ìå ôá ãßäéá, ðñÜãìá ðïõ äåí ìïõ
Üñåóå. ÐïôÝ äåí ìïõ Üñåóå íá ðçãáßíù ìå ôá ãßäéá,
ü÷é ãéáôß ôï èåùñïýóá õðïôéìçôéêü (ôá ãßäéá Þôáí
êïììÜôé ôçò æùÞò ìáò ôüôå) áëëÜ ãéáôß öïâüìïõí
ìç ìïõ ðÜíå óå æçìéÝò êáé ãéáôß äåí ìïõ Üñåóå ç
ìïíáîéÜ üëç ìÝñá óôï âïõíü. ÐÜíôùò, ïöåßëù íá
ïìïëïãÞóù üôé áí õðÞñ÷å êÜðïéïò åõíïçìÝíïò
óôï óðßôé ìáò, áõôüò Þìïõí åãþ, ðïõ åðåéäÞ Þìïõí
ôï ìïíáäéêü áãüñé ôùí ãïíéþí ìïõ (åß÷áí êáé ðÝíôå
êïñßôóéá), áðïöÜóéóáí íá ìå óðïõäÜóïõí. Áõôü
èá ãéíüôáí ìå èõóßåò êáé óôåñÞóåéò üëçò ôçò ïéêï-
ãÝíåéáò. Ïé ìåãáëýôåñåò áäåëöÝò ìïõ äåí åß÷áí ôå-
ëåéþóåé ôï Äçìïôéêü, ü÷é ãéáôß äåí Ýðáéñíáí ôá
ãñÜììáôá, áëëÜ ãéáôß õðÞñ÷áí äïõëåéÝò óôï óðßôé
ðïõ Ýðñåðå íá ãßíïõí.

Το μπουλούκι ξεκινάει.Το μπουλούκι ξεκινάει.Το μπουλούκι ξεκινάει.Το μπουλούκι ξεκινάει.Το μπουλούκι ξεκινάει.
ÎåêéíÞóáìå ëïéðüí Ýíá ðñùß, ðïëý åíùñßò, ìå ôï

óêïôÜäé. Åßìáóôå ïêôþ Üíèñùðïé êáé Üëëá ôüóá
æá. Åêôüò áðü ôïí ðáôÝñá ìïõ ðïõ Þôáí ï ðñùôï-
ìÜóôïñáò ôïõ ìðïõëïõêéïý, êôßóôåò Þôáí ï ãá-
ìðñüò ìïõ ÐÝôñïò Ðáíïõóüðïõëïò, ï îÜäåñ-
öïò ìïõ ÌÞôóéïò ×åéìþíáò êáé ï èåßïò ìïõ (á-
äåëöüò ôçò ìÜíáò ìïõ) ÃéÜííçò Êùíóôáíôüðïõ-
ëïò (Ïëãüãéáííçò). Ãéá íá âãÜæåé ôéò ðÝôñåò (íôáìá-
ñéôæÞò) Þôáí ï èåßïò ìïõ Íéêüëáò Êùíóôáíôü-
ðïõëïò (áäåëöüò êáé áõôüò ôçò ìÜíáò ìïõ). Ôñéþ-
ôçò (õðåýèõíïò íá öôéÜ÷íåé êáé íá äßíåé
ëÜóðç óôïõò êôßóôåò) Þôáí ï îÜäåñöïò
ìïõ ÌÞôóéïò Êùíóôáíôüðïõëïò. Ëå-
ãüôáí ôñéþôçò ãéáôß èá Ýðáéñíå ôá ôñßá
ôÝôáñôá ôïõ ìåñäéêïý áðü ôéò åéóðñÜ-
îåéò. Ïé êôßóôåò êáé ï íôáìáñéôæÞò Ýðáéñ-
íáí áðü  Ýíá ìåñäéêü åíþ ôá ìáóôïñü-
ðïõëá êáé ôá æá äéêáéïýôáí áðü ìéóü ìåñ-
äéêü. Ìáóôïñüðïõëá, ìå êáèÞêïíôá íá
êïõâáëÜìå ôéò ðÝôñåò áðü ôï íôáìÜñé, ôï
íåñü ãéá ôç ëÜóðç êáé íá öñïíôßæïõìå ôá
æá, åßìáóôå åãþ êáé ï îÜäåëöïò ìïõ ÃéÜí-
íçò ×åéìþíáò (áäåëöüò ôïõ ÌÞôóéïõ).

 Óôá æá ìáò åß÷áìå öïñôùìÝíá ôá ñïý-
÷á ìå ôá ïðïßá èá êïéìüìáóôå (Ýíá óÜú-

óìá* ï êáèÝíáò ðïõ
èá ÷ñçóéìïðïéïý-
óáìå ìéóü ãéá
óôñþìá êáé ìéóü ãéá
óêÝðáóìá), ôá ñïý-
÷á ðïõ èá öïñïý-
óáìå (áðáëáîßäéá
ôá ëÝãáìå) êáé ôá åñ-
ãáëåßá ôçò äïõëåéÜò
(óöõñéÜ, ìõóôñéÜ,
ëïóôÜñéá, âáñéÝò, öôõÜñéá, êáóìÜäåò êáé ãáúäïõ-
ñïóÜíéäá ãéá íá öïñôþíïõìå ôéò ðÝôñåò).

ÐåñÜóáìå ìÝóá áðü ôï ÌðïõãéÜôé (ËõóóáñÝá)
êáé Ýîù áðü ôï ÊáñáóÜíé (¼÷èéá) íý÷ôá. Íý÷ôá
Þôáí áêüìç êáé üôáí ðåñÜóáìå áðü ôïõò ÂëÜ÷ïõò
(×ñõóï÷þñé). Öþôéóå üôáí êïíôåýáìå íá öèÜ-
óïõìå óôï ãåöýñé ôïõ ÊïõêëáìÜ. Ìïõ Ýêáíå ìå-
ãÜëç åíôýðùóç ôï ãåöýñé ðïõ ìïõ öÜíçêå ôüôå
ðïëý ìåãÜëï. Ëßãï ìåôÜ ôï ãåöýñé, óôá äåîéÜ ôïõ
äñüìïõ Ôñßðïëçò-Ðýñãïõ, åß÷å âåíæéíÜäéêï ï
ìðáñìðá-ËéÜò ôïõ ÄçìÞôñç ÓáìáñÜ áðü ôïõ ÓÝñ-
âïõ. ÐåñÜóáìå êáé ôïí êáëçìåñßóáìå áëëÜ äåí
óôáìáôÞóáìå. ÌåôÜ ôï âåíæéíÜäéêï âãÞêáìå áðü
ôç äçìïóéÜ êáé ðÞñáìå Ýíá ìïíïðÜôé, ãéá ðåñéêï-
ðü, åðåéäÞ ï áìáîéôüò äñüìïò Ýêáíå ìéá ìåãÜëç
óôñïöÞ áðü ôïí ËÜäùíá ùò ôï Åñýìáíèï. Ôï
ìïíïðÜôé áêïëïõèïýóå ìéá äáóùìÝíç ìå ðåýêá
êõñßùò ñåìáôéÜ, áñêåôÜ ãñáöéêÞ. ÌåôÜ ëßãç þñá
óõíáíôÞóáìå ìéá ðçãÞ êáé åêåß óôáìáôÞóáìå ãéá
ðñþôç öïñÜ áðü ôçí þñá ðïõ îåêéíÞóáìå, ãéá íá
îåêïõñáóôïýìå êáé íá êïëáôóßóïõìå.  Åß÷áìå ðÜ-
ñåé ìáæß ìáò Ýíá êáñâÝëé øùìß, áñêåôü íá öÜìå ôçí
ðñþôç çìÝñá êáé ëßãï ôõñß. Ôçí åðïìÝíç çìÝñá
åëðßæáìå üôé èá âñßóêáìå äïõëåéÜ êáé èá ìáò ôÜéæå
ôï áöåíôéêü, áëëéþò èá æçôïýóáìå øùìß áðü êáíÝ-
íá óðßôé óôï äñüìï.

ÐåñÜóáìå ìéá êÜðåëç êáôÜöõôç ìå äñýåò êáé
êáôçöïñßóáìå ãéá ôï ðïôÜìé Åñýìáíèïò (ÍôïÜ-
íá). Ôï ðïôÜìé, óôï óçìåßï ðïõ ôï äéáó÷ßóáìå
ðëÜôáéíå êáé åß÷å Ýíá ãüíáôï (äéêü ìïõ) íåñü. Ôï
ðåñÜóáìå åýêïëá. ÂãÜëáìå ìüíï ôá ðáðïýôóéá ìáò
ãéá íá ìç âñá÷ïýí êáé ïé ìåãÜëïé óÞêùóáí ôá ðá-
íôæÜêéá ôïõò. Åãþ êáé ï ÃéÜííçò öïñÜãáìå êïíôÜ
ðáíôåëüíéá êáé äåí ÷ñåéÜóôçêå íá óçêþóïõìå ôß-
ðïôå.

ÖèÜóáìå óôï ÂáóéëÜêé êáé áðü åêåß ðÞñáìå
ðÜëé ôïí áìáîéôü äñüìï. Óôï äñüìï áõôü äåí
åß÷áìå ìåãÜëåò áíçöïñï-êáôçöüñåò üðùò ìÝ-
÷ñé åêåß, áëëÜ ðáñïõóéÜóèçêå Üëëï ðñüâëçìá.
¹ôáí ôá äéåñ÷üìåíá áõôïêßíçôá ðïõ ìáò áíÜ-
ãêáæáí íá ìåñéÜìå ôá æá óôçí Üêñç. ÌåñéêÜ æá
öïâüíôïõóáí ôá áõôïêßíçôá êáé ðñïãêÜãáíå.
Åß÷å áñ÷ßóåé êáé ç æÝóôç êáé ç Üóöáëôïò Üñ÷éóå
íá ðõñþíåé. Ðïõ êáé ðïõ, üôáí ï äñüìïò Ýêáíå
êáìéÜ ìåãÜëç óôñïöÞ, åìåßò êüâáìå ðåñéêïðü
ãéá íá ãëéôþíïõìå äñüìï. ÐåñÜóáìå ôï Ëïý-
âñïõ, Ýíá ÷ùñéü ìå ëßãá óðßôéá, ðïõ ôï åß÷á
áêïýóåé ìåñéêÜ ÷ñüíéá ðñéí üôáí ðáñáâñÝèç-
êá óå Ýíá ãÜìï óôç ËõóóáñÝá. Ï ãáìðñüò  êáé
ïé óõìðåèÝñïé Þôáí áðü ôï Ëïýâñïõ êáé áíôß
ãéá êëáñßíï åß÷áí ðßðéæåò, óáí ôïõò ãýöôïõò.
Ôï ÷ùñéü åß÷å íåñÜ êáé ðåñéâüëéá êáé ìïõ öÜ-
íçêå üìïñöï. ÌÜëéóôá ìïõ öÜíçêå ðáñÜîåíï
ðïõ åß÷á áêïýóåé ôïí ðáôÝñá ìïõ ðáëáéüôåñá
íá ìéëÜåé ãéá ôï ÷ùñéü áõôü êïñïúäåõôéêÜ, óáí
íá Þôáí ç åîïñßá ôïõ ÁäÜì.

ÓõíáíôÞóáìå êáé ìåñéêÜ Üëëá ÷ùñéÜ, üðùò ôç
ÌïõñéÜ êáé öèÜóáìå óôï Áëöåéü. Ï äñüìïò
áêïëïõèåß ôç äåîéÜ ü÷èç ôïõ ðïôáìïý, ðüôå
ðéï êïíôÜ êáé ðüôå ìáêñýôåñá. ÄåîéÜ êáé áñé-
óôåñÜ ôïõ äñüìïõ õðÞñ÷áí áìðÝëéá ìå óôáöß-
äåò, ðïõ ôá óôáöýëéá åß÷áí áñ÷ßóåé íá ãßíïíôáé.
Ôá äéêÜ ìáò óôáöýëéá èá ãßíïíôáí ôÝëïò Óå-
ðôÝìâñç êáé ðïëý èá Þèåëá íá åß÷á êáíÝíá óôá-
öýëé áëëÜ Þôáí îÝíá.

Στο μουσείο της Ολυμπίας.Στο μουσείο της Ολυμπίας.Στο μουσείο της Ολυμπίας.Στο μουσείο της Ολυμπίας.Στο μουσείο της Ολυμπίας.
ÊáôÜ ôï ìåóçìÝñé öèÜóáìå óôç Ïëõìðßá.

Ç óõíÝ÷åéá ôïõ ôáîéäéïý óôï åðüìåíï öýëëï “Á”.
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Ένα κλαράκι δάφνης στον Θ. Κ. Τρουπή        Ένα κλαράκι δάφνης στον Θ. Κ. Τρουπή        Ένα κλαράκι δάφνης στον Θ. Κ. Τρουπή        Ένα κλαράκι δάφνης στον Θ. Κ. Τρουπή        Ένα κλαράκι δάφνης στον Θ. Κ. Τρουπή        Áðü ôïí Ôáîßáñ÷ï å.á. ÄÜóêáëï  Áèáí. Ð. Óôñßêï.

¸êïøá áð´ôïí Ôáàãåôï Ýíá êëáñÜêé äÜöíçò
êé´Þñèá áð´ôç ÓðÜñôç ôïõ èñýëïõ êáé ôçò éóôï-
ñßáò, ôçò ôéìÞò êáé ôïõ êáèÞêïíôïò, ôïõ Ëõêïýñ-
ãïõ, ôïõ Ôõñôáßïõ, ôïõ ÁëêìÜíá êáé ôïõ Ëåùíß-
äá, ôïõ ÃéôéÜäá, ôïõ ÄéçíÝêç êáé ôïõ ëï÷áãïý,
ôïõ Íéêçöüñïõ êáé ôïõ Ñßôóïõ êáé ôá óôïé-
÷åéùìÝíá ðáëÜôéá ôïõ ÌõóôñÜ -áðü êåé ðïõ áõ-
ôïèÝëçôá þäåõáí óôç èõóßá- íá ôï ðñïóöÝñù óôå-
öÜíé óôïí ¢îéï, óôïí ÐáíÜîéï ôùí ãñáììÜôùí,
ôçò æùÞò, ôçò ðñïóöïñÜò êáé ôçò Ðáôñßäïò.

Óôïí Èåüäùñï Êùí. ÔñïõðÞ ìå äõü ëüãéá ðå-
íé÷ñÜ, ôþñá ðïõ ôïí âëÝðù íá áíåâáßíåé áóðñï-
öüñïò êáôÜêïñöá óôïí ïõñáíü. ¢îéïò, ÐáíÜ-
îéïò ôïõ ÐëÜóôç. Åãêáñäßùóç ãéá ôïõò äéêïýò
Ôïõ êáé üëïõò åìÜò, ôçí ÅëëÜäá êáé ôïí êüóìï.
Åëðßäá ãéá ôï ßäéï öùò.

Ëáâáßíù ôçí Éóôï-
ñßá. ÁõôÞí êõôôÜæù.
ÂëÝðù Üäïõóá ÷ï-
ñåßá ëïãïôå÷íþí,
ðïéçôþí, äéäáóêÜ-
ëùí ìåãÜëùí êé´áõ-
ôïýò ÷áéñåôßæù.

Êé´áíáìåóÜ ôïõò
âëÝðù óÞìåñá ðå-
ñéóóüôåñï áð´ü-
ëïõò ðÜëëåõêç ôçí ß-
äéá ôç ìåãáëïóýíç.
Ôïí Èåüäùñï
ÔñïõðÞ.

ÐëÜôáíïò èåüñá-
ôïò. Ìåãáëüäå-
íôñïò. Ðïëýêëùíïò.
Ðïéü êëáñß íá êõô-
ôÜîù; ÊÜôù áðü
ðïéïý ôïí ßóêéï íá
êÜôóù í´áãíáíôÝøù
ãýñù;

“Ôñßá ðëáôÜíéá ôá
ôñßá áñÜäá áñÜäá

Êé´Ýíáò ðëÜôáíïò
âáèýí ßóêéïí áðü-
÷åé”.

Êáé ôé í´áíôéêñý-
óù áðü ´êåé; “Ðñþôá Öýëëá”, “Áíèñþðïõò ôçò
óêáëùóéÜò”, “ÊñéíÜíèéá”, “ÈõìÜñéá”, “ÊïñÜëëéá;”.

Ôé ìïõóéêÝò í´áêïýóù; ÐïéÜ “Ëáïýôá” êáé âéï-
ëéÜ; ÐïéÜ “óÝðáëá èýìçóçò” êáé “Óõìöùíßåò ôçò
åñçìéÜò;”. ÐïéÜ “ëéáíïôñÜãïõäá”, “ÅóðåñéíÜ” êáé
“ÖèéíïðùñéíÜ” êáé ôé  “ËåéøÜ ¼íåéñá” èá éäþ óáí
áðïêïéìçèþ;

Óôç ãéïñôÞ ôïõ Ó÷ïëåßïõ.
Á íáé. ÎÝ÷áóá íá óáò ôï ðù. Ìáò êÜëåóå üëïõò

“íá ðÜìå óôç ãéïñôÞ ôïõ Ó÷ïëåéïý Ôïõ”. Åêåß ðïõ
ôá ðáéäéÜ Ôïõ êáé ôá ðáéäéÜ ôùí ó÷ïëåéþí üëçò
ôçò ÅëëÜäïò ðáßæïõíå ãéá ôéò “×áñïýìåíåò ¿-
ñåò” êáé èá ðáßæïõí åóáåß ôç “Íåñáôæïýëá Öïõ-
íôùôÞ”, ôç “ÌáëáìáôÝíéá Âñýóç”, ôïí “ÊïôóÜ-
ìðáóç” “ôïõ ÐáðÜ ôï ËéèÜñé”... È´áêïýíå “Ôñá-
ãïýäéá ôçò ÃéáãéÜò” êáé “Ôçò ×ñéóôéÜíáò”, “Ðá-
ñáìýèéá áëçèéíÜ”....

ÅîÞíôá ÷ñüíïõò ôá Åëëçí. ÃñÜììáôá Ýæçóáí
ôçí ðáñïõóßá Åêåßíïõ ðïõ ôïõò ðñïóÝöåñå ôï
Íïõ êáé ôçí Øõ÷Þ Ôïõ! ÓõëëÞøåéò ìïíáäéêÝò!
ÐíåõìáôéêÝò êáôáêôÞóåéò êïñõöáßåò!

¸æçóå êé´Ýðñáîå ôüóï ðõêíÜ! Áíáóôáßíïíôáò
óõãêåöáëáéùôéêÜ üëç ôç æùÞ ôïõ ôüðïõ ìáò ìå
ëÝîåéò ðïõ ëÝíå ô´áçäüíéá êáé ïé ñåìáôéÝò!

Ôé íá áðáññéèìßóù; ÐÜíù áðü åêáôü ôüíïõò
áóÞêùôç ç êáñðïöïñßá ôïõ. ÐÜíù áðü åêáôü
ôüìïõò ôï ðïëýðëåõñï Ýñãï ôïõ! (Ìüíï áõôü
ðïõ Ý÷åé åêäïèåß).

Ï È. ÔñïõðÞò (ößëïé ìïõ), äåí Ýæçóå üðùò
æïýìå üëïé ìáò. Äåí õðÞñîå üðùò õðÜñ÷ïõìå
üëïé ìáò. ¼ðùò üëï ôï áñßöíçôï ðëÞèïò. (Êï-
ðÜäé ôï ëÝåé ï ÊùóôÞò ÐáëáìÜò).

Ï È. ÔñïõðÞò ëåéôïýñãçóå. ÁðïóðÜóôçêå
áð´ôï ðëÞèïò êé´Ýãéíå éåñÝáò ôïõ. Áñ÷éåñÝáò ìõ-
óôáãùãßáò ÉóôïñéêÞò, êÜèå çìÝñá êáé äéáöï-
ñåôéêÞò. Ó´Üëëåò åðï÷Ýò èá Þôáí ìýèïò êáé ç
ðáñïõóßá ôïõ ïõóßá ôçò Éóôïñßáò. Èá Þôáí Ç-
ñáêëÞò êáé Äéã. Áêñßôáò...

Áõôüí ôïí ìåãáëüêïñìïí ðëÜôáíïí óáóôßæåé
üðïéïò ôïí âëÝðåé. Äåí ìðÞêå ôþñá óôïõò èñý-
ëïõò ôùí ðíåõìáôéêþí áíèñþðùí.

Ï È. ÔñïõðÞò óçìáäåýôçêå èáññåßò áðü ôéò
ìïßñåò ôçí þñá ðïõ ãåííÞèçêå. Áðü ôüôå ðïõ
ðáéäÜêé ðáßæïíôáò óôç Ñá÷ïýëá ôïõ ÷ùñéïý
(Ôïõ) ìå ô´Üëëá ðáéäéÜ -ìüëéò åß÷å êéíÞóåé äá-
óêáëïýäé, ôüôå ðïõ ôá ðáéäéÜ êáôáëáâáßíïõí
ðïëëÜ- ðßóôåøå ôï ÷ùñáôü ôùí êïñéôóéþí ðïõ
ôïõ åßðáíå ðùò îõðíïýí ïé ðåèáìÝíïé êé´áíåâáß-
íïõí óôïí áðÜíïõ êüóìï.

¸ñ÷åôáé ï ÐáôÝñáò.
Êáé: “¸ñ÷åôáé êáé ï ðáôÝñáò óïõ ÈïäùñÞ”.
Êé´áðü ôüôå êáâÜëçóå ôï üíåéñï. Êáé âÜëèçêå

íá îõðíÞóåé ùò êáé ôïõò ðåèáìÝíïõò...
Êáé ìÝ÷ñé ôçí ðáéäáãùãéêÞ Áêáäçìßá Þôáí óõ-

ãêëïíéóôéêü ôï èÝáìá ôçò áíôï÷Þò. Åêåß óôï êá-
êïôñÜ÷áëï ÷ùñéü ôçò Ãïñôõíßáò ðïõ Ôïí ãÝííç-
óå. Êáé ðáñÜëëçëá óõãêëïíéóôéêÞ ç äýíáìç ðïõ
åñ÷üôáí. Ôï âïõíü êü÷ëáæå. ÐïôÝ ôïõ äåí åßðå
ôï åîùöñåíéêü  “Ý÷ù”.¸ëåãå ðÜíôá åêåßíï ãéá ôï
ïðïßï Þôáí ðëáóìÝíïò. Ôï áíôßèåôü ôïõ: “áíô-
å÷ù”

Êáé ðéá, ìéá öùôåéíÞ, ïëïöþôåéíç ðïñåßá ìÝ-
÷ñé ðñéí ëßãïõò ìÞíåò ðïõ âãÞêå ôï ôåëåõôáßï
ôåý÷ïò ôïõ  “ÌïñéÜ” Ôïõ. Ôï 82ï ôïõ 21ïõ

Ýôïõò. Ðïõ åß÷å öé-
ëüîåíåò ôéò óåëßäåò
êáé áíïé÷ôÝò ôéò á-
ãêáëéÝò ðïõ ìáò Ý-
êëåéíáí ìÝóá üëïõò
ìáò. ¹ôáí èáññåßò
äéäáãìÝíïò áð´ôïõò
áéþíåò ãéá ðïéçôÞò.

Äåí îÝñù. Ìðïñåß
íá ôüåéäá êáé üíåéñï
ìå ́ êåéíá ôá “ËåéøÜ”
óå ìéá óôÜëá ýðíï
ðïõ ðÞñá. Ìðïñåß
áêïýãïíôáò óôß÷ïõò
ìåãÜëùí ðïéçôþí íá
ôüðëáóå ç öáíôáóßá
ìïõ. ÐÜíôá ãýñåõá Ý-
íá ðïéçôÞ, Ýíáí ëï-
ãïôÝ÷íçí ðïõ èá ìå
êõñéÝøåé üðùò ôï
óýííåöï óôéò öõë-
ëùóéÝò. Äåí âñÞêá
Üëëïí óôçí éóôïñßá
ôçò ÍÝáò ÅëëçíéêÞò
Ëïãïôå÷íßáò, áðü
ôïí È. Ê. ÔñïõðÞ.

Êé ï ëüãïò ôïõ,
ðñïöïñéêüò Þ ãñá-
ðôüò -ðáíôïý êáé ðÜ-

íôá- ðáôñéêüò, ãëõêüò, áëçèéíüò, üëïò ÷Üñç êé´ï-
ìïñöéÜ êáé äñïóéÜ êáé öýóç. Óáí ôïí Üíåìï,
óáí ôá ëïõëïýäéá, ôá Ýëáôá êáé ôá ãÜñãáñá íå-
ñÜ. Ãéáôß üðïõ äéÜâáéíå, äéÜâáéíå êáé ç øõ÷Þ ôïõ.
Êé üëá Ôïõ ìéëïýóáí êáé Ôïõ ëÝãáíå: Óïõ áíÞ-
êïõìå. ÁíÞêïõìå óå ÓÝíá ðïõ ìáò áãáðÜò.

Êé Ýãñáöå üðùò ìéëïýóå. Êáé ìéëïýóå üðùò
Ýãñáöå. Èñõëéêü ôï êáëÜìé Ôïõ. Èåúêü óáí ôïõ
ÐÜíá ôï ðáßîéìü Ôïõ.

Åßíáé üíåéñï;
Êé áí ìðåéò óôï âÜèïò ôïõ ëüãïõ Ôïõ, øõ÷á-

íåìéóôåßò áíÜìåóá áð´ ôéò ëÝîåéò Ôïõ, åßíáé âÝ-
âáéïí üôé èá îáöíéáóôåßò. Èá óå êáôáðëÞîåé ï
ÔéôÜíáò ðïõ ðáñïõóéÜóôçêå ìðñïóôÜ óïõ êáé
ðïôÝ äåí åß÷åò öáíôáóôåß.

Ðïéüò ôç äéáôÜóåé, èá åéðåßò, üëçí åôïýôçí ôç
÷Üñç êáé ôçí ïìïñöéÜ; Ðïéüò ðáñáôÜóóåé ôéò
äõíÜìåéò; Ôïõò ïðëßôåò, ôïõò ôïîüôåò, ôïõò ðåë-
ôáóôÝò, ôïõò øéëïýò óôá ðëÜãéá; Ðïõ ôá âñßóêåé
ïýëá ôïýôá ôá ëõãßäéá, ôá êëùíéÜ ôá ìåñáêëßäéêá
êáé ðëÝêåé ìå ôüóç ìáóôïñéÜ ôçí ïìïñöéÜ; Ðïéüò
ôçí åêèÝôåé ìðñïóôÜ ìïõ êáé èáìðþíïìáé; Ôßíïò
åßíáé ï ïëïæþíôáíïò áõôüò ëüãïò, ðïõ âãÜæåé
÷ßëéïõò Þ÷ïõò; ¹÷ïõò ìõñéÜäåò áðü öùò êáé
áíôßëáëï ðïõ ðïëëïýò áäõíáôåß ô´áõôß íá óõëëÜ-
âåé ìå ôï ðñþôï; Ðïéüò ôéò ó÷åäéÜæåé áõôÝò ôéò
ãÝöõñåò; Ðïõ åíþíåé ìå ëÝîåéò ôçí áñ÷Ýãïíç åë-
ëçíéêÞ öýóç êáé øõ÷Þ ìå ôï ôþñá êáé ôï áýñéï;

¼÷é äåí Þôáí üíåéñï ðïõ Ôïí åßäá Áõôüí ôïí
ãßãáíôá ðïõ äåí ÷ùñÜåé óôéò ëÝîåéò.

Ç Ìïýóá Ôïõ
êáé ôá âëáóôÜñéá Ôïõ.
Êé´ áíáöÝñèçêá óôïí Ýíá ìüíï êëþíï ðïõ Ýñ-

ñéîå. Ï Üëëïò äßðëá ôïõ, ðïõ ïé öõëëùóéÝò ôïõò
åßíáé áãêáëéáóìÝíåò, óöé÷ôáãêáëéáóìÝíåò êáé á-
÷þñéóôåò åßíáé, íáé, ç Íýìöç ôïõ, Ç Ìïýóá Ôïõ,
ç Ç÷þ Ôïõ ç áíôéëáëïýóá. Ç Êáôåñßíá Ôïõ, ôï
åõëïãçôéêü Ôïõ ôáßñé. Ç óåìíüôçôá, ç óôáèåñü-
ôçôá, ç êáëùóýíç, ç áöïóßùóç, ç åõãÝíåéá, ç
áñ÷ïíôéÜ. Ç ÄÜöíç êé´ï Áðüëëùíáò ï öùôåéíüò
ï ¹ëéïò ôçò. Ç Áñéóôåýóáóá êé´áñéóôåýïõóá
Êáôåñßíá Ôïõ.

Êáé: Íá êáé ôá âëáóôÜñéá Ôïõò. Ïé êáñðïß ôçò
óõæõãßáò Ôïõò.

“Äõï áãüñéá êáé ìéá êüñç
ÂãÞêáí óôá âïõíÜ, óôá üñç...”
Ï Êþóôáò Ôïõò, ç ÅëÝíç Ôïõò, ï ×ñßóôïò

Ôïõò. Êáé ôá ðáéäéÜ ôùí ðáéäéþí ôïõò. ¼ëïé ôïõò

ëáìðáäçöüñïé êáé ëáìðáäçäñüìïé ôçò ýðáñ-
îçò êáé ôçò ðáñïõóßáò. ¼ëïé ïé Üîéïé êáé ðáíÜ-
îéïé êáé ôïýôïé óõíå÷éóôÝò ìéáò æùÞò áîéïâßù-
ôçò.

¼÷é Èüäùñå. ÔéìçìÝíå ìïõ ößëå. Äéáëå÷ôÝ
ìïõ êé´ áãáðçìÝíå îÜäåñöå! ÔéìçìÝíå ðíåõìáôé-
êÝ ìïõ äéäÜóêáëå. Ößëå ôçò êáñäéÜò ìïõ êáé
ðáñáóôÜôç, óõìðáñáóôÜôç ìïõ óôá äýóêïëá.
Äåí ðÝèáíåò. Ìåôáâïëßóôçêåò óå öùò êé´ïäïé-
ðïñåßò ìÝóá óôçí Éóôïñßá ÷ùñßò óêéÜ êáììßá.

Ãéáôß ì´üôé êáôáðéÜóôçêåò äéÝðñåøåò. Êáé ìå
ôïí ëüãï Óïõ ó´Ýíáí êüóìï èïñýâùí êé´áðåëðé-
óôéêÞò ìåôñéüôçôáò. Åóý æùãñÜöéóåò ôçí áêïõ-
óôéêÞ ôïõ êüóìïõ.

Ï ÄÜóêáëïò.
Êé´áí ðÜìå êáé óôï äÜóêáëï, êé´åêåß ôá ðáéäéÜ

ôïõ êüóìïõ Þóáí êáé äéêÜ Óïõ ðáéäéÜ.
Äåí ìåôÝäéäåò Ýôïéìç óùñåõìÝíç ãíþóç ðïõ

åß÷åò. Áõôü ôï ìðïñïýí ðïëëïß. Ãåííïýóåò ãíþ-
óç. Äåí Ýøá÷íåò íá âñåéò ìÝèïäïí íá äéäÜîåéò.
¹óïõí ç ìÝèïäïò. Äåí ãýñåõåò Ýñãá ãéá ôçí
áíÜôáóç êáé ôçí ÷áñÜ ôùí ðáéäéþí. Äçìéïõñ-
ãïýóåò ï ßäéïò ôï êáôÜëëçëï Ýñãï êÜèå öïñÜ,
üðùò ï ãëýðôçò ôï Üãáëìá. Áðü ôï äéÜëåãìá ôçò
ðÝôñáò óôï íôáìÜñé ìÝ÷ñé íá óôçèåß óôï âÜèñï
óôçí ðëáôåßá íá ãßíåé ôïõ êüóìïõ áãëÜéóìá êáé
èáõìáóìüò.

Äåí Ýøá÷íåò íá âñåéò ðïéÞìáôá íá âÜëåéò íá
åéðïýíå ôá ðáéäéÜ. Ðïéïýóåò ðïéÞìáôá áíÜëïãá
ìå ôï ðáéäß êáé ôçí ðåñßóôáóç. Êé´Ýâãáéíå ùñáßï.
Óôçí þñá ôïõ. Áõôü åßíáé ôï ùñáßï. Êé åßíáé ôïý-
ôá, ôá êáìáñùëßèéá óôéò ãÝöõñåò...

Êé´Þóïõí Åóý êáé ìÜííá êáé ðáôÝñáò êáé äÜ-
óêáëïò êáé ößëïò êé´áäåñöüò ôùí ðáéäéþí ó´üëá
ôá óýíïñá ôçò æùÞò ôïõò. Ôï ðáñÜäåéãìá, ôï
õðüäåéãìá, ôï ðñüôõðï. Ï äÜóêáëïò, ï äÜéïò,
ï äáÞìùí. Ï óìéëåõôÞò,  ï êáëëéôÝ÷íçò.

“Êé áí êÜðïôå óáò ìÜëùóá êáé ôñÜâçîá
ô´áõôß óáò,

¹ôáí ãéáôß áêïýìðçóå ç øõ÷Þ ìïõ óôçí
øõ÷Þ óáò”

¹óïõí ï ßäéïò Èüäùñå , ìéá äéäáóêáëßá ðÝ-
ñá áðü êÜèå öáíôáóßá. ÁóôÝñé ïäçãüò. Ôáîß-
äåõåò óôá ìÜôéá ôùí ðáéäéþí, ôáîéäåýïíôáò ôç
óôç ãíþóç êáé ôçí áñåôÞ. Êáé óÞìåñá åäþ ïé
ìáèçôÝò óïõ ìáñôõñïýí. Êáé ãåíéêüôåñá ó´áõ-
ôüí åäþ ôïí ôüðï, óôçí ÊÜôù Á÷áãéÜ, “êáé ïé
ëßèïé êåêñÜîïíôáé”. Êáé óôï áããåëôÞñéï ôçò
åîüäïõ Óïõ -áëÞèåéá ëÜèïò íÜãéíå Þ Ýôóé ôï èÝ-
ëçóå ç ìïßñá áðü ìüíç ôçò þóôå áêüìá êáé ôï
ëÜèïò íá âÜëåé ôá ðñÜãìáôá ïñéóôéêÜ óôç óù-
óôÞ ôïõò èÝóç;- Óôï áããåëôÞñéï ëÝù äýï ëÝîåéò,
äÜóêáëïò êáé ëïãïôÝ÷íçò, ãñáöôÞêáíå ìßá. Ìï-
íïêüììáôá. Äß÷ùò óôç ìÝóç ðáýëá Þ êåíü íá ôéò
÷ùñßæåé. ¼ðùò Åóý èá ôçí Ýãñáöåò.  Êáé ðñïðá-
íôüò ôç âßùíåò.

“ÄáóêáëïëïãïôÝ÷íçò”
Êáé ôïýôç ç ëÝîç áðü åêåßíç ôçí çìÝñá, 20

Éïõíßïõ 2008, ìðÞêå óôá ëåîéêÜ êáé èá ÷áñáêôç-
ñßæåé ìüíï
ÅóÝíá ðëÝ-
ïí. ¸íá
ëÜèïò ðïõ
ôñýðùóå
èáññåßò á-
ðü ìüíï
ôïõ. Êé´å-
äþ Þñèå
íá öùôßæåé
ôç ãíþóç
( ä Ü ó ê á -
ëïò) ìå ôï
êÜëïò ôïõ
ëüãïõ (ëï-
ãïôÝ÷íçò).
Ê é ´ ü ð ù ò
ëÝìå “éá-
ôñïöéëü-
óïöïò” áðü ôþñá êáé ðÝñá èá ëÝìå ãéá ÓÝíá:
ÄáóêáëïëïãïôÝ÷íçò=ãíþóç ìå êÜëëïò Ýíá. Á-
÷þñéóôá, áîåäéÜëõôá.

Êáé ðÜñá ðÝñá áêüìç: ¹óïõí Åóý Èüäùñå
ðïõ åß÷åò ãéá üëïõò óå âáèìü áðüëõôï êáôáíü-
çóç, áãÜðç, óõìðüíéá, ìáêñïèõìßá. Ìå ìéá ëÝîç
åêåßíï ðïõ ïíïìÜæïõìå õðåñï÷Þ, ìåãáëåßï.

Ìéëïýóáìå èõìÜìáé, êÜðïôå -åðéôñÝøôå ìïõ
ôçí ðñïóùðéêÞ áíáöïñÜ, äåí åßíáé ãéá ìÝíá- ãéá
ôéò ìéêñüôçôåò, ôéò áäõíáìßåò, ôïõò åãùéóìïýò
êáé ãéáôß ü÷é ãéá ôéò êáêßåò ôïõ êüóìïõ. Áêüìç
êáé ãéá åêåßíïõò ðïõ óå êáôáêëÝâáíå ðíåõìáôé-
êÜ, ìéëïýóáìå, äß÷ùò íÜ÷ïõí ô´áíÜêáñï, Ýóôù
íá ðáñáëëÜîïõí ôá êëåììÝíá. Íá ÷áëÜóïõí ôï
íôïñü. Íá ìðåñäÝøïõí ôï ß÷íïò ôïõ ëÝïíôá.

-Äåí åßíáé ôßðïôá ìïõ åßðåò. ÁõôÜ õðÞñ÷áí êáé
èá õðÜñ÷ïõí ðÜíôá. Äåí ìðïñåßò íá áðáëëÜîåéò
ôïõò áíèñþðïõò áðü ôéò óêéÝò ôïõò. Ôá æþá, ôá
äÝíäñá, ôá öõôÜ...Ìüíï ôá ðïõëéÜ ðïõ ðåôïýí
øçëÜ êáé ìáêñéÜ óáí Ôïõò ðåôñßôåò êáé ôïõò âáóé-
ëáåôïýò êáé óáí ôéò ãåñáêßíåò äåí áöÞíïõí
óêéÝò....Äåí ìðïñåßò íá ðåéò óôá ëïõëïýäéá íá
ìç âãáßíïõí êé´áãêÜèéá. ¹ óå ïñéóìÝíá íá ìç
ìõñßæïõí Üó÷çìá...

Ôüóï êõêëéêÜ êáé ìáêñéÜ Ýâëåðáí ï Íïõò êáé
ôá ìÜôéá Óïõ êáé ðñïðáíôüò Üíôå÷å êáé ðÞãáéíå ç
êáñäéÜ Óïõ! ÁèëçôÞò, Ïëõìðéïíßêçò ðñáãìá-
ôéêüò!

“¼ôáí ðáßñíåéò ãåìßæïõí ôá ÷Ýñéá óïõ. ¼-
ôáí äßíåéò ç êáñäéÜ óïõ”.

Êáé óå ìéá áðü ôéò óõæçôÞóåéò ìáò -äåí Þóïõí
áêüìç ëáâùìÝíïò áåôüò- üôáí óïõ åßðá üôé åõ-
ãíùìïóýíç Óïõ ÷ñùóôþ, ãéá üóá ãéá ìÝíá Ýêá-
íåò ðÜíôá, êáé ãéáôß óôç äïêéìáóßá ìïõ Þóïõí
êÜèå çìÝñá, ðñùß-âñÜäõ ðáñþí, ìïõ åßðåò óáí
ôï öõóéêþôåñï öõóéêü ôïõ êüóìïõ: Ãéáôñéêü
óôïí Üññùóôï, ç óõíôñïöéÜ ôïõ ößëïõ. Åóý
Þóïõí ôüôå ðïõ åß÷åò áíÜãêç. Ìç ëåò ðïôÝ ôé
áãáðÜò. ÁãÜðçóå êáé  óéþðá. Ôï áíÝöåñá ãéá íá
êáôáäåßîù ðùò êáé ðüóï óõíÝôñå÷å êÜèå áíá-
ãêåìÝíïí. “Äüóéò áãáèÞ” Êé´”Þôáí ÷áñÜ ôïõ íá
óêïñðÜ êáé ëýðç Ôïõ íá ðáßñíåé”.

Êáé ìå ôé Üìåóïí êáé áêáñéáßï ôñüðï Ýëåãå
êé´Ýðñáôå! Ôé ôý÷ç ãéá üóïõò áîéþèçêáí ôÝôïéáò
öéëßáò! “Ìýñïí åêêåíùèÝí ô´üíïìÜ ôïõ”. “Áð´
ôçò ôñáðÝæçò Áõôïý ôïõ áãñõðíÞóáíôïò åëÜâï-
ìåí äé´åáõôïýò öÜñìáêïí æùÞò”, ãéá íá ðáñáë-
ëÜîïõìå ëßãï ôïí ëüãï ôïõ Áãßïõ ÉóáÜê ôïõ Óý-
ñïõ.

ÐëÜôáíïò Èåüñáôïò.
Áõôüò Þôáí ìå äýï-ôñåéò ðéíåëéÝò “ðåôþíôé êá-

ëÜìù “ðïõ èÜëåãå ï áñ÷áßïò, ï Èåüäùñïò
ÔñïõðÞò.

ÐëÜôáíïò Èåüñáôïò. Ì´áãêÜëåò êáé áãêáëéÝò
áðëùôÝò. ÐáëÜìåò-×Ýñéá ðëáôáíüöõëëá. Ðïõ Þ-
îåñáí íá ÷áúäåýïõí, íá èñïÀæïõí. Ìá êáé íá óößã-
ãïõí äõíáôÜ êáé æåóôÜ. Ìåãáëüêïñìïò. Ìå ñß-
æåò óôá êåöáëüâñõóá êáé ôéò ðïôáìéÝò ôçò Öõ-
ëÞò. Ôéò áíáëëïßùôåò ÅëëçíéêÝò áîßåò. ÐëáóìÝ-
íïò íá áíôÝ÷åé óôïõò áíÝìïõò êáé ôïõò êáêïýò
êáéñïýò. Ìå ßóêéïí ðïõ Ýêëåéíå ìÝóá ôïõ ôçí
øõ÷Þ êáé ôç öùíÞ åíüò ïëüêëçñïõ ëáïý. Ðñï-
ïñéóìÝíïò ãéá ôçí Áèáíáóßá. (Ôï äéêü Óïõ êå-
öÜëáéï, Èüäùñå, äåí Ýêëåéóå. Ôþñá áíïßãåé).

Ôïí áãÜðáãåò ôïí ðëÜôáíï ðïëý, üðùò üëá ôá
ðëÜóìáôá ôïõ ÐëÜóôç ôïõ Óýìðáíôïò. Åìðíåý-
óôçêåò áð´ôï üíïìÜ ôïõ êáé ôç èùñéÜ ôïõ. Ôï
èÝáìá ôïõ äÝíäñïõ. Êáé ôüãñáøåò ðåæïðïßçìá
ôÝëåéï.

Êé´üôáí êÜðïôå, ðñéí áðü ÷ñüíïõò, êïíôÜ
óôïõò ôñéÜíôá, Óïõ ôçëåöþíçóá êáé Óïõ åßðá
ðùò óÞìåñá ç “ÂñáäõíÞ” óôç öéëïëïãéêÞ ôçò
óåëßäá ôïõ Ä. Óéáôüðïõëïõ öéëïîåíåß “ôï ðëá-
ôÜíé” Óïõ, ÷Üñçêåò ìéá ÷áñÜ ðïíåìÝíç üìùò. ̧ -
äåéîåò ìéá ðïíåìÝíç åõôõ÷ßá êáé åßðåò:

-Íáé, ôïí
ðëÜôáíï Ý-
ðñåðå íá
âÜëïõí ôþ-
ñá.

-Ãéáôß; Óå
îáíáñþôç-
óá. (Ìå îÝ-
íéóå âëÝðåéò
åêåßíï ôï
ôïíéóìÝíï
“ôþñá”).

-Ãéá ôï
êáêü ðïõ
Ýñ÷åôáé, á-
ðïêñßèçêåò.
Êáé ôï
ó ô ñ á â ü
äñüìï ðïõ

ðÞñáìå. ÖñéêéÜæù óôïõò êáêïýò êáéñïýò ðïõ
æõãþíïõí.

(ÄéáâÜóôå ôï íá éäåßôå óå ìéáò óåëßäáò ôüðï
ðùò ðñïâÜëëïõí áíÜãëõöá -ðñéí 40 ÷ñüíéá
ãñáììÝíï- ìå óýìâïëï Ýíáí ðëÜôáíï, üëá åêåßíá
ðïõ åìåßò óÞìåñá ïíïìÜóáìå êáôáóôñïöÞ ôïõ
ðåñéâÜëëïíôïò. ÊáôáóôñïöÞ=óôñïöÞ áíôßèåôç
óôç öýóç. Êáé øÜ÷íïõìå “ðåñéâáëëïíôéêÞ Äç-
ìïêñáôßá”. ÄéäÜóêïíôáò ôáõôü÷ñïíá ôçí áðü-
ëõôç ïéêïíïìßá ôïõ äéçãÞìáôïò. Êáé ðùò Ýíáò
ðëÜôáíïò ãßíåôáé öïñÝáò íïçìÜôùí, ìçíõìÜôùí
êáé óõíáéóèçìÜôùí óôá ÷Ýñéá êáé ôï ìõáëü åíüò
áëçèéíÜ ìåãÜëïõ ðïéçôÞ!)

Ôï äéêü Óïõ êåöÜëáéï ëÝù, Èüäùñå, äåí Ý-

Ο Θοδωρής (δεξιά) με το φίλο του Νίκο του Παπά
(Ν.Α. Σχίζας) το 1953 στην Κάτω Εκκλησία

Θ. Κ. Τρουπής: “Δασκαλολογοτέχνης”, “πλάτανος θεόρατος”
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O ÓôÜèçò ÄÜñáò
Åßíáé äýóêïëï íá ÷áéñåôÞóåéò ãéá ðÜíôá

Ýíá ößëï áëëÜ ìüíï ìå äÜêñõá øõ÷Þò ìðï-
ñåßò íá åîùôåñéêåýóåéò ôá óõíáéóèÞìáôÜ
óïõ.

Êáé ðùò íá óå îå÷Üóïõìå áöïý ï ëüãïò
óïõ ãñáðôüò-ðåæüò-ðïéçôéêüò åßíáé ãéá ìáò
õðïèÞêç. ÂáèåéÜ ôá ÷íÜñéá ôçò æùÞò óïõ
ðïõ äåí óâÞíïõí ìå ôßðïôá óôç ìíÞìç ü-
óùí óå ãíùñßóáìå êáé óå æÞóáìå. Ìç óôå-
íï÷ùñéÝóáé ìïýëåãåò üôáí êïõâåíôéÜæáìå
ãéá èÝìáôá ôïõ ÷ùñéïý ìáò, ðïõ äåí ìïõ
Üñåóáí. Åóý ôá åßðåò ôÜãñáøåò, Ý÷åéò ôç
óõíåßäçóÞ óïõ Þóõ÷ç.

Áêüìç êáé ôïõò äýï ôåëåõôáßïõò ìÞíåò
ðïõ áíôáìþóáìå óôï óðßôé óïõ êáé óôï íï-
óïêïìåßï, ï ëüãïò óïõ Þôáí óïöüò ðáñÜ
ôïí ðüíï óïõ êáé ôçí õðïøßá èáíÜôïõ óïõ
(èá ôïí âãÜëù ôï ÌÜç;)

Íá óå åõ÷áñéóôÞóù êáé íá óå áðï÷áéñå-
ôÞóù ìÝóá áðü ôïí ÁñôïæÞíï ðïõ åßíáé äé-
êÞ óïõ Ýìðíåõóç ç ìïñöÞ ôïõ ôßôëïõ êáé íá
áöÞóù Üëëïõò ìå äõíáôüôåñï ãñáöôü ëü-
ãï ãéá íá ðïõí ôá êáëÜ ëüãéá, ãéáôß ìüíï
êáëÜ ëüãéá õðÜñ÷ïõí.

Èá óå èõìÜìáé üóï õðÜñ÷ù.
 (ÕÃ. Áí ï Óýëëïãïò êÜðïéá åðï÷Þ êÜíåé

ìíçìüóõíï öéëïëïãéêü ìå åéäéêïýò ïìéëç-
ôÝò èá äïèåß êáé óå ìÝíá (åëðßæù) ï ëüãïò
ãéá íá ìéëÞóù ãéá ôïí Üíèñùðï È. Ê. Ôñïõ-
ðÞ, ôïí ìåãÜëï ìáò áðüíôá).

Ç ÅËÅÍÇ ÇËÉÏÐÏÕËÏÕ-
ÆÁ×ÁÑÏÐÏÕËÏÕ

ÔÅËÅÕÔÁÉÁ ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ.
ÌíÞìç  È. ÔñïõðÞ.

Åß÷åò ðÜñåé ôï äñüìï ôçò öõãÞò.
Ðáñïõóßá áéùñïýìåíç,
Óôçí êü÷ç ôïõ ïñßæïíôá
Ìáò áðï÷áéñÝôçóåò.

Ôï ðñüóùðü óïõ öÝããéæå
Ìéáò Üëëçò ëÜìøçò öùò.
ÌÜôáéç åëðßäá ðÜó÷éæå
Óôï âëÝììá óïõ
Íá öõëáêßóåé ôéò óôéãìÝò,
Íá óõãêñáôÞóåé ÷ñüíï á÷Üñéóôï,
Ðïõ ãëßóôñáãå áð´ôá ÷Ýñéá óïõ.

Åìðñüò óïõ ôáîßäé áøçëÜöçôï.
Ðßóù óïõ óôïé÷åéùìÝíïò ï êáéñüò.
Ôüóï ìáêñýò, ôüóï ìéêñüò...
Ðùò ÷þñåóåò ôüóç áãÜðç,
Áðëü÷åñá ôüóç ðñïóöïñÜ;

¸öõãåò ó´Üëëïí ïõñáíü,
ÐÝñ´áð´ôçò ãçò ôïí ðüíï...
ÄÝîïõ ôïí ãç í´áíáðáõôåß
Ôïí ôéìçìÝíï ðïéçôÞ!
Êñýá êáé óêïôåéíÞ çìÝñá
Ôçò öõãÞò óïõ.

¿ áðïõóßá ïäõíçñÞ. ¿ äÜêñõá!
Êáé ôï Ý÷åéò ðÜñåé öåýãïíôáò,
Ôé èá îå÷íÜò åäþ;
Ößëå íá ìáò èõìÜóáé...
Óå ïìß÷ëç áäéáðÝñáóôç,
Óå åîáßóéï ïõñÜíéï öùò,
Íá ôï èõìÜóáé.
Ôç ìíÞìç óïõ áéþíéá,
Èá Ý÷åé ï êáéñüò.

Ï ÓÔÁÈÇÓ ÃÑÉÂÁÓ
ÓÔÏ ÈÏÄÙÑÏ

Èüäùñå, Þóïõí Ýíá ëïõëïýäé áíèñùðéÜò,
ÌÝóá óå ôüóá áãêÜèéá áíèéóìÝíï
Êáé ôï ìåôåñßæé óïõ ï “ÌïñéÜò”
Ìéá áãêáëéÜ óå üëïõò áíïéãìÝíï.

Ìá Þñèå ôçò ìïßñáò ï âïñéÜò,
¼ðùò ïñßæåé ôçò æùÞò ôï ðåðñùìÝíï
Êé Ýìåéíå ïñöáíüò ôþñá ï “ÌïñéÜò”
Êáé ç èýìçóÞ óïõ êáíôÞëé áíáìÝíï...

Στο παραθύρι
Της Μαρίας Παναγοπούλου
(1932-1993)

Ας δούμε αυτό το δειλινό.
Ποιος ξέρει, άλλο αν αξιωθούμε...
Νάναι για τον εσπερινό οι καμπάνες λες,
Ή κάποιον που έφυγε θρηνούνε;

Σκέψου:
Στο παραθύρι του προχτές,
Όρθιος κι εκείνος να στεκόταν.
Και στων χωμάτων τις φωτιές,
Κερί η καρδιά του να καιγόταν...

Κι αν θα σκεφθείς: “Π ε σ ι μ ι σ μ ό ς”.
Η ζωή την όψη δεν αλλάζει.
Γελάει με ήλιο ο ουρανός τη μια,
Την άλλη, με βροχή τη γλώσσα βγάζει...

Στάσου λοιπόν το δειλινό
Να δούμε, απόψε που μπορούμε.
Μάζεψε χρώματα, φωτιά για τον καιρό,
Που οι μέρες οι κακές θαρθούνε...

ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Βράβευση του πατριώτη λογοτέχνη

Θ. Κ. Τρουπή.
“Απονέμομε δίπλωμα τιμής στον Θε-

όδωρο Τρουπή, ως ελάχιστο δείγμα α-
ναγνώρισης και ευγνωμοσύνης  για την
προσφορά σας στα ελληνικά γράμματα
και τη συμβολή σας στη βιβλιοθήκη της
Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος”.

Ç Æá÷áñïýëá ÃáúôáíÜêç
(ËïãïôÝ÷íçò)
Óôçí åöçìåñßäá “Ãïñôõíßá” äéáâÜóáìå Ý-

íá åîáéñåôéêü êåßìåíï ôçò êõñßáò ÃáúôáíÜ-
êç ãéá ôï È. ÔñïõðÞ. Ìåôáîý Üëëùí áíá-
öÝñåé:

“...Ï Èüäùñïò ÔñïõðÞò Þôáí Ýíáò èáõ-
ìÜóéïò Üíèñùðïò, Ýíáò óðïõäáßïò ëïãï-
ôÝ÷íçò, Ýíáò óðÜíéïò ößëïò. Ôïí áðï÷áé-
ñåôïýìå êñáôþíôáò óôç ìíÞìç ìáò ôéò ùöÝ-
ëéìåò ïñìÞíéåò ôïõ ãéá ôï ëïãïôå÷íéêü ÷þ-
ñï, ôïí åõ÷áñéóôïýìå ðïõ óôÜèçêå ãéá ìáò
Ýíáò ðïëýôéìïò óýìâïõëïò  êáé Ýíáò õðÝ-
ñï÷ïò ðíåõìáôéêüò ößëïò...”

“...Èá èõìüìáóôå ôï Èüäùñï ÔñïõðÞ ãéá-
ôß ìïéñáóôÞêáìå ìáæß ôïõ óêÝøåéò êáé ðïßç-
óç, ãéáôß ìáò äßäáîå áíèñùðéÜ êáé óåâá-
óìü, Þèïò êáé åõãÝíåéá øõ÷Þò. Èá ìåëåôÜ-
ìå ôïõò óôïß÷ïõò ôïõ êáé èá îå÷åéëßæïõìå
áðü óõãêßíçóç êáé ëõñéóìü. Èá äéáâÜæïõ-
ìå ôá äéçãÞìáôÜ ôïõ, ôç èáõìÜóéá íïõâÝëá
ôïõ “¢íèñùðïé ôçò óêáëùóéÜò” ôá ìõèéóôï-
ñÞìáôá ôïõ êáé èá áðïëáìâÜíïõìå ôçò êá-
ëÞò ðåæïãñáößáò ôïõò êáñðïýò. Èá îåöõë-
ëßæïõìå ôá ôåý÷ç ôïõ “ÌïñéÜ” êáé èá óõë-
ëÝãïõìå ìïíáäéêïýò ðíåõìáôéêïýò èçóáõ-
ñïýò...”

“...Ï Èüäùñïò ÔñïõðÞò áöÞíåé äïõëåéÜ
áîéüëïãç ùò ðáñáêáôáèÞêç ãéá ôïõò ìåëå-
ôçôÝò êáé ôïõò óõíáäÝëöïõò ôïõ. Ìðïñåß
ôï öèáñôü ôïõ óþìá íá ìç âñßóêåôáé ðéá
ìáæß ìáò áëëÜ ôï Ýñãï ôïõ èá õðÜñ÷åé óôéò
âéâëéïèÞêåò  ìáò ãéá íá áíáôñÝ÷ïõìå óôéò
óåëßäåò ôïõ, ïé áíáìíÞóåéò ìáò èá ôïí öÝñ-
íïõí óôç óêÝøç ìáò êáé ç ðíåõìáôéêÞ ôïõ
ðáñïõóßá èá åßíáé æùíôáíÞ, öùôåéíÞ êáé ïé-
êåßá. ¼ëïé üóïé ôïí ãíùñßóáìå áðü êïíôÜ
êáé üóïé ôïí áãáðÞóáìå ìÝóá áðü ôá âéâëß-
á ôïõ, ôïí áðï÷áéñåôïýìå äáêñõóìÝíïé. Ï
íïõò ìáò êáé ç êáñäéÜ ìáò èá ðëçììõñß-
æïõí áðü ôçò åõåñãåôéêÞò ðáñïõóßáò ôïõ
ôéò èýìçóåò...”

Σχόλια - Προτάσεις Σχόλια - Προτάσεις Σχόλια - Προτάσεις Σχόλια - Προτάσεις Σχόλια - Προτάσεις  Του Ι. Χρονόπουλου (Από το προηγούμενο φύλλο “Αρτοζήνου”)

 Ï Íßêïò Ðáðáãåùñãßïõ

ÐÝèáíå óôéò 20 – 6ïõ êáé êçäåýôçêå óôçí
ÊÜôù Á÷áãéÜ üðïõ åß÷å äéáêïìéóôåß ôïí ôå-
ëåõôáßï êáéñü, ýóôåñá áðü ðïëýìçíç ìÜ÷ç
ìå áóèÝíåéá ï Óåñâáßïò ëïãïôÝ÷íçò Èåü-
äùñïò Ê.ÔñïõðÞò.

   Ï È.ÔñïõðÞò ãåííÞèçêå ôï 1932 óôïõ
ÓÝñâïõ. ÅííÝá ìçíþí ïñöÜíåøå áðü ðáôÝ-
ñá. Óðïýäáóå ìå óôåñÞóåéò. ÌåôÜ ôï Äç-
ìïôéêü óôïõ ÓÝñâïõ êáé ôï ÃõìíÜóéï Ëá-
ãêáäßùí åéóÞ÷èç óôçí ÐáéäáãùãéêÞ Áêáäç-
ìßá Ôñéðüëåùò. Ôï 1955 õðçñÝôçóå ùò Ý-
öåäñïò áíè/ãïò. Óôç óõíÝ÷åéá ùò äÜóêá-
ëïò óôçí ðåñéöÝñåéá Åëáóóüíáò êáé ôçí Å-
ðáñ÷ßá Ðáôñþí.

   Ôï 1964 íõìöåýôçêå ôçí äáóêÜëá Áéê.
Ðáðáäïðïýëïõ ìå ôçí ïðïßá áðÝêôçóå äõï
ãéïýò êáé ìßá êüñç èáõìÜóéá áðïêáôáóôç-
ìÝíïõò.

   ×áñáêôÞñáò öéëïìáèÞò áó÷ïëÞèçêå á-
ðü ìéêñüò(1952) êõñßùò ìå ôçí ðåæïãñáöß-
á, ðïßçóç êáé ëáïãñáößá. ÅîÝäùóå ôçí ðñþ-
ôç ôïõ (1957)åñãáóßá êáé Ýùò ôïí èÜíáôü
ôïõ êõêëïöüñçóå äåêÜäåò âéâëßá.

   Æþíôáò êïíôÜ óôá ðáéäéÜ ô’ áãÜðçóå
êáé áñêåôÜ Ýñãá ôïõ áðåõèýíïíôáé ó’ áõôÜ.

Êïñõöáßá ôïõ ðñïóöïñÜ ôï ôñéìçíéáßï
ðåñéïäéêü “ÌïñéÜò” ðïõ Üñ÷éóå íá ôï åêäß-
äåé áðü ôï 1986 Ýùò ôïí èÜíáôü ôïõ. Ï
Èüäùñïò ÔñïõðÞò äåí îÝ÷áóå ôçí ãåíÝ-
ôåéñÜ ôïõ äåß÷íïíôáò æùçñü åíäéáöÝñïí êáé
õëïðïéþíôáò äéÜöïñá Ýñãá, áöÞíåé äéðëÞ
ðáñáêáôáèÞêç: ôï óõããñáöéêü ôïõ Ýñãï êáé
ôï ãåãïíüò üôé áíÝóõñå áðü ôïí éóôïñéêü
ëÞèáñãï ôïí ÌáêåäïíïìÜ÷ï ëï÷áãü Äç-
ìÞôñéï È.ÔñïõðÞ ðïõ Ýðåóå áðü âüëé “åõ-
èõôåíïýò ôñï÷éÜò” óôéò 13-8-1921 óôï Êß-
ñéò –Ïãëïý-ÍôÜæ ôçò Ì Áóßáò.

   Åß÷å ôç ôý÷ç åêôüò áðü ôçí ïéêïãÝíåéÜ
ôïõ íá ÷áñåß åí æùÞ ôçí áíáãíþñéóç êáé
åðéâñÜâåõóç ôïõ Ýñãïõ ôïõ áðü Ðíåõìáôé-
êïýò öïñåßò êáé ü÷é ìüíï.

Êá Áéêáôåñßíç (óýæõãïò) êáé ðáéäéÜ óáò:
Æïýóáìå êé’ åìåßò ôï äñÜìá óáò ôï ïðïßï
êïñõöþèçêå üôáí óôçí ðëçãåßóá áðü ôï óåé-
óìü ÊÜôù Á÷áãéÜ, óåéò äåí åß÷áôå ôç äõíá-
ôüôçôá íá âãåßôå áðü ôï óðßôé óáò êáé ðá-
ñáìÝíáôå ÷ùñßò çë. ñåýìá êïíôÜ óôïí êá-
ôÜêïéôï Èüäùñï. Óáò õðïó÷üìáóôå üôé å-
êôüò áðü ôá ðíåõìáôéêÜ ôïõ ðáéäéÜ ðïõ èá
ìáò ôïí èõìßæïõí ðáíôïôéíÜ, êáé åìåßò äåí
èá ôïí îå÷Üóïõìå ðïôÝ.

Διάβασα και ξαναδιάβασα το διήγημα για την Ξάκω του Θεόδωρου
Τρουπή. Ομολογώ ότι με συνάρπασε όλο το κείμενο, απ΄ την αρχή έως
το τέλος: Δομή, γλώσσα, ύφος και με απέριττη λιτότητα, διεγείρει κάθε
ανθρώπινο συναίσθημα, παρουσιάζει ανάγλυφα, τρισδιάστατα τη δρα-
ματική φιγούρα της Ξάκως.
Ούτε Καζαντζάκης, Λουντέμης, Παπαδιαμάντης, δεν με συνάρπασαν

τόσο. Το θέμα με απασχόλησε και χωρίς να έχω καμία ένσταση έπ’
αυτού ρώτησα τη γιαγιά (μάνα μου) και τον μπάρμπα Διαμαντή Κου-
τσαντρεά. Και οι δύο τη θυμούνται πάρα πολύ καλά έτσι ακριβώς όπως
την περιγράφει ο συγγραφέας. Πρόσθεσαν επίσης ότι εκτός από τα
χωράφια,  ξελιθάριζε και τους δρόμους από όπου περνούσε γιατί πί-
στευε ότι ήταν δική της υποχρέωση. Η  Ξάκω υπερέβη εαυτήν. Συγκεκρι-
μένα στο δρόμο απ’ την “Τρανή Βρύση” προς το βουνό σε κάποιο
σημείο ήταν ένας ογκόλιθος όπου δυσκόλευε τα ζώα με ογκώδες  φορ-
τίο. Αυτό το έβλεπε η Ξάκω και την προβλημάτιζε, ώσπου μία μέρα
μάζεψε πέτρες και έφτιαξε μία βάση για να στηρίξει την πλάτη της. Έτσι,
αφού είχε σταθερή βάση στήριζε την πλάτη και με τα πόδια έβαλε όλη
τη δύναμή της και ο ογκόλιθος τουμπάρισε και αναπηδώντας σταμάτη-
σε στο “Σουληνάρι”, εκεί από όπου βγαίνει το νερό. Την ώρα που η
πέτρα κατρακυλούσε, εκεί γύρω έσφυζε από ζωή (άνθρωποι, μαρτίνια,

κ.α.) ευτυχώς όμως δεν έγινε κάποιο δυστύχημα.
Θα πρότεινα στο σημείο αυτό σε κάποια από τις πέτρες να σμιλευτεί

το όνομα της Ξάκως ή κάτι ανάλογο. Επίσης συγχαρητήρια στον συγ-
γραφέα Θεόδωρο Τρουπή ο οποίος ανέδειξε την Ξάκω μέσα από την
λησμονιά, ακόμα και από τον μύθο.
Και κάτι ακόμα. Ο Σύλλογος υποσχέθηκε μέσω στήλης του Αρτοζή-

νου ότι όταν αποπερατωθεί η αίθουσα η οποία είναι υπό κατασκευή θα
γίνει εκδήλωση προς τιμή του συγγραφέα για την 50χρονη προσφορά
στο διδακτικό και συγγραφικό του έργο. Έπ’ ευκαιρία θα ήθελα να προ-
τείνω στην εν λόγω αίθουσα να δοθεί το όνομα του συγγραφέα ως ηθική
ανταμοιβή και έμπρακτη ένδειξη αναγνώρισης και κοινωνικής καταξίω-
σης απ’ τη γενέτειρά του.

Σχόλιο “Α”
Προ 2ετίας περίπου, σε σχετικό κείμενο στον “Α”, προτείναμε να

δοθεί στο Πολ. Κέντρο το όνομα των 2 λογοτεχνών του χωριού “Μα-
ρίας Παναγοπούλου και Θοδωρή Τρουπή” για τη μεγάλη τους προ-
σφορά στο χωριό και τους πατριώτες. Αυτό όμως που προέχει αυτή
τη στιγμή είναι η αποπεράτωση του Κέντρου. Θα έρθει η ώρα και για
τα άλλα.

êëåéóå. ÏõóéáóôéêÜ ôþñá Üíïéîå. Ôùí ìåãÜëùí
øõ÷þí “ç æùÞ åí ôù èáíÜôù ôåëåéïýôáé”

Êáé âëÝðù ãýñù Óïõ êáé ôá Üëëá äÝíôñá, ôá
ìåãÜëá êáé ôá ìéêñÜ. Ôéò äÜöíåò, ôéò ìõñôéÝò êáé
ôá ðïõñíÜñéá, ôéò ÊáñõÝò, ôéò éôéÝò, ôá êáëÜìéá
êáé ôïõò èÜìíïõò. Ôá óêßíá, ôá âÜôá, ôéò áãñéï-
ôñéáíôáöõëëéÝò, ôï èñïýìðé, ôï èõìÜñé, ôçí
áóöÜêá, ôá óðÜñôá. Ôéò ñßãáíåò, ôéò êáõêáëß-
èñåò, ôéò öáñìáêïõëßèñåò, ôéò ôóïõêíßäåò, ôïõò
ôæï÷ïýò, ôéò ðáðáñïýíåò, ôá ôñéâüëéá, ôéò áöá-
ëáñßäåò, ôá ãáúäïõñÜãêáèá...Ôá Üãñéá êáé ôá Þ-
ìåñá. Áðü äù êé´ áðü êåß íÜ÷ïõí óôñáììÝíá ôá
ìÜôéá ôïõò êáé óôçìÝíá ô´ áõôéÜ ôïõò äüêáíá,
üðùò èÜëåãåò, í´ áêïýóù êáé í´ áêïëïõèÞóïõí
åêåßíï ðïõ ðñïóôÜæåéò.

Êáé ðñïóôÜæåéò íá óêýøïõìå óôïí Ôüðï ìáò
üðùò ðñïâÜëåé æùíôáíüò áð´ üëï Óïõ ôï Ýñãï.
Íá ôïí áãáðÞóïõìå. Íá ãßíïõìå Ýíá ì´ áõôüí êé´
üëç ôç öýóç ôçí “ðáììÞôåéñá”. Íá ôïí ôñáãïõ-
äÞóïõìå. Íá ôïí îáíáôñáãïõäÞóïõìå. Íá ôïí
õìíÞóïõìå.

“Ôßðïôá äåí èÝëåé ï Üíèñùðïò ãéá íá åõôõ÷Þ-

óåé”, Ýëåãåò, áöïðëßæïíôáò êÜèå ôáìá÷éÜñç ðëå-
ïíÝ÷ôç åîïõóéáóôÞ, ìáóôéãþíïíôáò ôáõôü÷ñï-
íá ôï ëçóôñéêü êáé ðåéñáôéêü êïýñóïò ôùí íåþ-
êïðùí ÅëëÞíùí.

Íá ôïí ìåëåôÞóïõìå ðñïóåêôéêÜ. Íá ôïí äéá-
âÜóïõìå. Íá ôïí äéáâïýìå, íá ÷áñïýìå. Íá êáë-
ëéåñãçèïýìå. Íá ùöåëçèïýìå. Ãéáôß üëï ôï äé-
êü Óïõ Ýñãï áêôéíïâïëåß öùò Åëëçíéêü. Äß÷ùò
öáíáôéóìïýò, äüãìáôá êáé êüììáôá êáé äçëçôÞ-
ñéá ðïõ êÜíïõí ôïõò áíèñþðïõò “íá îåóêßæïõí
ôéò óÜñêåò ôïõò ÷ùñßò íá ìáèáßíïõí ðïôÝ ôï
“ãéáôß”

Ôï Ýñãï Óïõ ëÝù áêôéíïâïëåß ïìïñöéÜ, áîßåò,
ùñáéüôçôá. ¼ëá äçëáäÞ åêåßíá ðïõ “èá óþóïõí
ôïí êüóìï”. Ðïõ Ðëçììõñßæïõí ôçí êáñäéÜ êáé
öÝñíïõí åõôõ÷ßá.

Êáé ôüôå ðéá Åóý, êáðåôÜíéïò, áãíáíôåýåéò ãý-
ñù ôá ðáëëçêÜñéá Óïõ íá ÷ïñåýïõí ôï äéêü Óïõ
÷ïñü. Êé´ áíÜìåóÜ ôïõò ôóïëéÜò ï åããïíüò Óïõ.
Êáé èÜíáé ôüôå ôï áãíÜíôåìÜ Óïõ óôïëéóìÝíï ì´
Ýíá ÷áìüãåëï. Åêåßíï ôï äéêü Óïõ ãáëÞíéï ÷á-
ìüãåëï ôï ïõñÜíéï.

Äåí îÝñù ðüóá ÷ñüíéá æåé ï ðëÜôáíïò. Áðü
ôçí áñ÷áéüôçôá ëÝíå ßóáìå ôïí Êïëïêïôñþíç.
ºóáìå óÞìåñá. ¢ëëá ôüóá áðü óÞìåñá êáé ðÝñá
èá ðïñåýåôáé ôï Ýñãï Óïõ. Èá õðÜñ÷åéò Åóý.
Ãéáôß Þîåñåò üóï êáíåßò íá ÷ùñßæåéò ôçí ïõóßá.
Íá äßíåéò äéáóôÜóåéò áóýëëçðôïõ ðíåõìáôéêïý
âÜèïõò êáé óôá ðéï áóÞìáíôá ãéá ôïõò ðïëëïýò
êáé êáèçìåñéíÜ. ¹îåñåò íá êÜíåéò ôá ìéêñÜ êáé
óçìáíôéêÜ (Ç Ëåíéþ, ï Íáõðçãüò, ôá ìåôáöïñé-
êÜ ìáò êáé ðëÞèïò Üëëá èá ìáñôõñïýí).

Êé´áêüìá ãéáôß ôïýôïò ï ÐëÜôáíïò, ößëïé ìïõ,
óçêþíåé ìÝãá âÜñïò. Êé´áð´áõôüí è´áíáèÜëïõí
êé´Üëëïé êëþíïé. Êáé óôïí ßóêéï Ôïõ èá óôáèïýí
íá îáðïóôÜóïõí êé´áð´ôçí ðçãÞ óôç ñßæá ôïõ èá
îåäéøÜóïõí ðïëëïß óôñáôïêüðïé ôçò æùÞò.

Ãéáôß ï Èüäùñïò ÔñïõðÞò Üöçóå “èçóáõ-
ñüí áäáðÜíçôïí”. Åßíáé “ÐçãÞ ëáëÝïõóá” áóôÞ-
ñåõôç êé´áíáâëýæïõóá. Ãéá íá áíôëïýí ïé ¸ëëç-
íåò êé´ï êüóìïò “æùí ýäùñ”.

Èá êëåßóù åäþ áðåõèõíüìåíïò óå üëïõò óáò.
Îå÷ùñéóôÜ üìùò óôçí Êáôåñßíá Ôïõ –óôçí Êá-

συνέχεια στη σελ. 12
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Στη μνήμη των σκοτωμένωνΣτη μνήμη των σκοτωμένωνΣτη μνήμη των σκοτωμένωνΣτη μνήμη των σκοτωμένωνΣτη μνήμη των σκοτωμένων
πατριωτών στη Μ. Ασία το 1922πατριωτών στη Μ. Ασία το 1922πατριωτών στη Μ. Ασία το 1922πατριωτών στη Μ. Ασία το 1922πατριωτών στη Μ. Ασία το 1922
Από τον Αντώνη Κουτσανδριά.

Το μάθατε τι έγινε στον πόλεμο του εικοσιδυό και στη Μ.
Ασία, ανήμερα της Παναγιάς στις 15 Αυγούστου;

Γέμισαν τα βουνά κορμιά και οι κάμποι παλικάρια.
Και μια φωνίτσα ακούστηκε από λαβωμένου στόμα, βραχνή,

τρεμουλιαστά να λέει:
“Εσείς παιδιά που μείνατε στον τόπο μας να πάτε...
Όταν θα ξαγναντήσετε στη δόλια μας πατρίδα, στα σπίτια

σαν ζυγώσετε σιγά να περπατάτε, ντουφέκια να μην ρίξετε,
τραγούδια να πείτε.

Και αν σας ρωτήσει η μάνα μου και η δόλια η αδερφή μου,
πέστε της πως σκοτωθήκαμε στου Ησαάκ τη μάχη, ανήμερα της
Παναγιάς στις 15 Αυγούστου. Εκεί θα σήμαναν οι καμπάνες. Και
έμεινε το κορμάκι μας τα όρνια για να φάνε, να κάνουν πύλη τα
φτερά και σπιθαμή τα νύχια. Και στα ψηλά για να πετούν και
χαμηλά να βλέπουν και από μακριά τα μνήματα να φέρνουν”.

(Στη μνήμη τους καταθέτω 10 ευρώ για λιβάνι).

(Στις 6.6.1830, ο Φώτης Δάρας ως Επαρχιακός Δημογέρων Καρυ-
ταίνης και ο Πανάγος Στρίκος ως Δημογέρων Σέρβου, υπέγραψαν
την αναφορά που οι Έλληνες ζητούσαν Βασιλιά από τον πρίγκιπα
του Βελγίου Λεοπόλδο. Αυτά γράφει ο Ν.Γ.Π στη Γορτυνία).

Όπως αναφέρουμε και στο κύριο άρθρο αναστείλαμε μέχρι την επόμενη έκδοση του ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ  την αποστολή της κατάστασης
των ονομάτων στις Τοπικές Αρχές, για να δημοσιεύσουμε  επιστολές πατριωτών, τον νέο συμπληρωμένο κατάλογο και να περιμένου-
με τυχόν νέες πληροφορίες. Στο νέο κατάλογο πεσόντων περιλαμβάνονται 40 στρατευμένοι και 7 πολίτες. Στον κατάλογο των
Ηρώων περιλαμβάνονται 13 ονόματα. Η κατάταξη έχει γίνει χωριστά για “Στρατευμένους” , “Πολίτες” και “Ήρωες”.

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ηλία Μπόρα-Ντόρου
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Σερβαίων.
Θέμα: Ηρώο Πεσόντων
Αγαπητοί φίλοι του Διοικητικού Συμβουλίου!
Αν και πικραμένος από την στάση σας όσον αφορά το θέμα του

Ηρώου, σας κάνω μια τελευταία έκκληση: Σταματήστε την υπόθεση
του Ηρώου προς το παρόν, περιμένετε μέχρι που ο Χρ. Αθ .Μαραγκός
αποτελειώσει την έρευνα των στοιχείων. Με βάση τις πληροφορίες
που θα συγκεντρώσει αυτός επανεξετάστε το θέμα, δημοσιεύστε τα
στοιχεία, δώστε την ευκαιρία στους συμπατριώτες να τοποθετηθούν
και πιθανώς να συμπληρώσουν. Στην συνέχεια με ολοκληρωμένο πλέ-
ον πόρισμα ζητείστε από τον Δήμο την έγκριση για ανέγερση του
ηρώου. Αυτή πρέπει να είναι η ορθή διαδικασία για μια τόσο σοβαρή
πτυχή της ιστορίας του χωριού μας.

Η δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων, που προβλέπετε να γίνει
με την αναγραφή των ονομάτων στη ήδη υπάρχουσα πλάκα, όπως
ανακοινώθηκε στον Αρτοζήνο Αρ. Φ. 166 (σελίδα 8) χωρίς προηγούμε-
νη συστηματική έρευνα θα δημιουργήσει σίγουρα αργότερα προβλή-
ματα. Αυτό μπορεί και πρέπει να αποφευχθεί. Δεν βλέπω τον λόγο,
ύστερα από 60 χρόνια αναμονής, για μια τέτοια βιαστική ενέργεια. Η
αναβολή για μερικούς μήνες θα είναι ωφέλιμη.

Οι λόγοι που με αναγκάζουν να σας κάνω αυτήν την έκκληση είναι οι
εξής:

1. Οι ενέργειες, ιδιαίτερα οι τελευταίες, έγιναν βεβιασμένα, πιθα-
νώς επειδή η επιτροπή που είχε αναλάβει την υπόθεση της έρευνας
των στοιχείων αρχικά, δεν έφερε αποτέλεσμα. Τώρα ο Χρ. Αθ. Μαρα-
γκός έκανε μια καλή αρχή αν κρίνω από το δημοσίευμα στον Αρτοζήνο
Αρ. Φ. 167. Εύχομαι να συνεχίσει την έρευνα με την ίδια ακρίβεια και
αμεροληψία και για την περίοδο της κατοχής και του εμφυλίου. Ανα-
γνωρίζω πως για την περίοδο αυτή η έρευνα είναι δύσκολη. Τα αρχεία
έχουν ξεκαθαριστεί. Αν ο Χρήστος έλθει στο τέλος της ερευνάς του
και τονίσει “Φίλοι αυτό είναι το αποτέλεσμα. Άλλα στοιχεία δεν βρή-
κα” τότε, αν υπάρχουν ελλείψεις ακόμη, οφείλει ο κάθε ένας από
εσάς να αποφασίσει σύμφωνα με αυτά που έχει ακούσει κατά συνείδη-
ση.

Όσο εξετάζω τα στοιχεία που διαθέτω, και αυτά είναι λίγα (Αρτοζή-
νος, Βιβλία Θ. Τρουπή και Β. Δάρα) διαπιστώνω τις ελλείψεις.

2. Άτομο που θεωρείται εξαφανισμένος (βλέπε επίσης “Σκαλίζο-
ντας τις ρίζες μας” Θ. Τρουπής Φθινόπωρο 1988, Τεύχος Η, σελίδα
1318) και πιθανώς να βρίσκεται ακόμη στην ζωή αναφέρεται στην
λίστα. Άλλα άτομα που επίσης είναι εξαφανισμένοι δεν αναφέρονται.
Συγκεκριμένα ο Κλεισούρας Γεώργιος του Ιωάννου. Οι πληροφορίες
για αυτόν είναι συγκεχυμένες. Σαν έτος γεννήσεως αναφέρεται το
1916 (Θ. Τρουπής), η το 1917 (Β. Δάρας). Αυτό σημαίνει ότι το έτος
που εξαφανίστηκε (1948) ήταν 31 η 32 ετών. Πως βρέθηκε στρατιώ-
της σε αυτήν την ηλικία? Είμαι της γνώμης ότι τότε δεν είχε γίνει
επιστράτευση. Ήταν εθελοντής; Για αυτόν διαδόθηκε στο χωριό πως
ο Σωτήρης Μπόρας τον συνάντησε στα τέλη του 1950 σαν Γιουγκο-
σλάβο Υπήκοο στην Αυστραλία. Αυτό δεν είναι σίγουρο. Ο Σ. Μπόρας
δεν τον γνώριζε σίγουρα επειδή, όταν αυτός έφυγε από το χωριό,
ήταν μικρός στην ηλικία. Το εν λόγω άτομο σε συζήτηση στην ελληνική
γλώσσα έδειξε πως γνώριζε από το χωριό μας πολλά πρόσωπα. Σε
ερώτηση του Σωτήρη πως είναι δυνατόν ένας Γιουγκοσλάβος να έχει
τέτοια γνώση ανθρώπων και πραγμάτων από του Σέρβου του απήντη-
σε πως στην διάρκεια του πόλεμου γύριζε σαν πλανόδιος θιασάρχης
με μαϊμούδες στην περιοχή. Όταν λίγο καιρό αργότερα ο πατέρας του
Σωτήρη με όλη την οικογένεια του μετακόμισε στην Αυστραλία προ-
σπάθησε να τον συναντήσει και θα τον αναγνώριζε σίγουρα, είχε όμως
εξαφανιστεί.

Το ιστορικό αυτό είναι διάδοση και πιθανώς να μην αληθεύει, αξίζει
όμως να ερευνηθεί. Ο Σωτήρης ζει ακόμη στην Αυστραλία. Τα Στρα-
τιωτικά Αρχεία πρέπει να έχουν στοιχεία για την τύχη του εφόσον ήταν
στρατιώτης. Είμαι της γνώμης πως πρέπει να γίνει έρευνα! Δεν πρέ-
πει να ξεχνάμε πως την εποχή εκείνη ο Τίτο δέχτηκε μια μερίδα
Ελλήνων στην χώρα του. Η περίπτωση της αυτομόλησης στην Γιου-
γκοσλαβία πρέπει να ερευνηθεί. Ο Ερυθρός Σταυρός και οι διπλωμα-
τικές υπηρεσίες μπορούν να βοηθήσουν σε αυτήν την περίπτωση.

3. Επίσης εξαφανισμένοι αναφέρονται στο βιβλίο του Θ. Τρουπή ο
Σχίζας Νικόλαος του Πέτρου (αυτός αναφέρεται και στην λίστα). Ο
Τρουπής Χρήστος του Νικολάου αναφέρεται στο βιβλίο του Θ. Τρου-
πή, στην λίστα του Συνδέσμου δεν υπάρχει αυτό το όνομα.

Είμαι της γνώμης πως πρέπει να ισχύουν τα ίδια κριτήρια για ό-
λους, δεν είναι σωστό μερικοί να αναγραφούν και άλλοι της ίδιας
κατηγορίας όχι. Εάν φυσικά υπάρχουν άλλοι λόγοι για την μη αναγρα-
φή πρέπει να διευκρινιστούν.

4. Τι συνέβη με την Μαραγκού Σταυρούλα του Μίχου που σκοτώ-
θηκε από αδέσποτη όπως αναφέρει ο Θ. Τρουπής στο ίδιο Τεύχος
σελίδα 1320; Είναι αυτή θύμα της ταραγμένης εκείνης περιόδου ή ο
θάνατος της είχε άλλα κίνητρα;

Γενικά για τις περιπτώσεις των εξαφανισμένων θεωρώ σωστό να
γίνει έρευνα και στο αρχείο του ΚΚΕ. Πιθανώς να βρεθούν εκεί στοι-
χεία.

5. Στην λίστα  σαν έτος  θανάτου του  Γεωργίου Παναγόπουλου του
Ηλία (Κόχρας) αναφέρεται το 1944 το ίδιο και στο βιβλίο του Θ. Τρου-
πή. Στο βιβλίο του Β. Δάρα (σελίδα 146) αναφέρεται το έτος 1942.

Ένας έλεγχος στα ντοκουμέντα του δήμου μπορεί να το διευκρινίσει.
Εκτός αυτού τα παιδιά του πιστεύω να μπορούν να δώσουν πληροφο-
ρίες για την ημερομηνία θανάτου του πατέρα τους.

6. Ο  Δημητρόπουλος Δημήτριος του Δημ. έπεσε στις 10.3.1941
(Β. Δάρας) στην Αλβανία, (βλέπε Αρτοζήνος Αρ. Φύλου 118 Ιούλιος -
Σεπτέμβριος 1998 σελίδα 3) και όχι όπως αναφέρεται στην λίστα το
έτος 1922.

Για την περίοδο 1912-1922 οι παραλείψεις στην λίστα είναι πολ-
λές, τα λάθη ανεύθυνα. Είναι απαραίτητο να γίνει σύγκριση με τα
στοιχεία που αναφέρονται στο ίδιο βιβλίο του Θ . Τρουπή σελίδα 1321-
1322.

7. Ένα βασικό θέμα θα αποτελέσει πιθανώς η αναγραφή του ονόμα-
τος Δάρας Νικόλαος. Αν αληθεύει το γεγονός ότι σκοτώθηκε στην
διάρκεια της Γερμανικής κατοχής <1943> (βλέπε Αρτοζήνος Αρ.
Φύλου 158 Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006 σελίδα 6). και πριν την έναρ-
ξη του Εμφυλίου πολέμου <Δεκεμβριανά>, σαν μέλος των Ταγμάτων
Ασφαλείας, <ενωμοτάρχης>, (βλέπε Αρτοζήνος Αρ. Φύλου 140, Νο-
έμβριος-Δεκέμβριος 2003, σελίδα 1, επίσης Β.Ι. Δάρας Ιστορικά του
Σέρβου Γορτυνίας, Τόμος Δεύτερος, Σελίδα 64), θα υπάρξει τεράστιο
πρόβλημα. Στην λίστα σαν έτος θανάτου αναγράφεται το 1921!. στο
βιβλίο του Β. Δάρα σαν έτος γεννήσεως το 1920! Υπάρχει φυσικά το
ενδεχόμενο να εκτελέστηκε σαν αντιστασιακός από τους Γερμανούς,
η να φονεύθηκε καταδιώκοντας κάποιον εγκληματία. Αυτό όμως πρέ-
πει να αποδειχτεί. Διότι: Ιδιαίτερα στην περιοχή της Αθήνας τα τάγμα-
τα ασφαλείας στην διάρκεια της κατοχής βρισκόταν κάτω από τον
απόλυτο έλεγχο των Γερμανών καταδιώκοντας όλους που έκαναν
αντίσταση ενάντια σε αυτούς, αριστερούς και δεξιούς. Για την περίο-
δο της Γερμανικής κατοχής δεν υπάρχει δικαιολογία όπως για την
εποχή του εμφυλίου πολέμου. Τα στοιχεία που μέχρι σήμερα έχουν
γίνει γνωστά (μαρτυρίες όχι μόνο αριστερών, φωτογραφίες με τρομαγ-
μένους πολίτες ακόμη και παιδιά, από την μια μεριά, από την άλλη οι
Γερμανοί, οι κουκουλοφόροι προδότες, κάτω από την προστασία των
ταγμάτων ασφαλείας) τεκμηριώνουν αυτή την θέση.

Σε άλλα κράτη, όχι μόνο της ανατολικής Ευρώπης, όπως Γαλλία,,
Ολλανδία Νορβηγία κ.λ.π. αν οι συνεργάτες των κατακτητών γλίτωσαν
την λαϊκή οργή καταδικάστηκαν μέχρι και με την ποινή του θανάτου. Τα
παραδείγματα του Γάλλου στρατηγού Πεταίν, του Νορβηγού Κιού-
σλινγκ και των οπαδών τους είναι γνωστά. Καταδικάσθηκαν σε θάνατο.
Του Πεταίν η ποινή μετατράπηκε σε Ισόβια, ο Κιούσλινγκ και πολλοί
συνεργάτες του εκτελέστηκαν.

Για την περίοδο του εμφυλίου συμφωνώ απόλυτα με τον Η. Χειμώ-
να όπως αυτή αναφέρετε στο γράμμα του. Το κράτος και η δεξιά
έκαναν με την αναγνώριση της αντίστασης ένα μεγάλο βήμα για την
συμφιλίωση. Η αριστερά πρέπει να το αναγνωρίσει και να μην επιμένει
στο αλάθητο της δικής της πλευράς. Εδώ έκανα τις σκέψεις μου και
για την περίπτωση που αφορά την προηγούμενη αλληλογραφία μου.
Νομίζω πως η περίπτωση αυτή, αν και χρονικά συνδεδεμένη με την
περίοδο του εμφυλίου, δεν καλύπτεται από αυτήν την αρχή.

Ελπίζω ότι στην επόμενη γενική συνέλευση θα δοθεί η ευκαιρία να
ανταλλαγούν τα επιχειρήματα για την ενοχή η όχι του ατόμου αυτού.

Αγαπητοί Φίλοι!
Η λήψη της απόφασης για αυτό το επίπεδο της ιστορίας του χω-

ριού μας επί της ουσίας (αναγραφή ονομάτων), είναι υποχρέωση των
Σερβαίων και Αραπαίων. Πρέπει να γίνει αποκλειστικά από εμάς. Το
ΔΣ του Συνδέσμου έχει το δικαίωμα να αποφασίσει υπεύθυνα τελικά.
Η ανοχή για την μεταβίβαση αυτού του δικαιώματος σε άλλο όργανο
(Δημοτική αρχή) μου θυμίζει κάποια βιβλική ιστορία. Το τυπικό μέρος
της απόφασης (πολεοδομικό, στατικό) πρέπει να είναι υπόθεση της
δημοτικής αρχής.

Παρακαλώ διαβάσετε άλλη μια φορά το κείμενο της έκκλησης που
έκανε το Διοικητικό Συμβούλιο τον Οκτώβριο 2003, σχεδόν με την ίδια
σύνθεση όπως και σήμερα, με τον τίτλο ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ; και
δημοσίευσε στον Αρτοζήνο Αρ. Φ. 139. Αυτή η έκκληση αποτέλεσε την
βάση για την διαδικασία της υπόθεσης του Ηρώου. Ο συντάκτης αυτής
της έκκλησης συνέλαβε το θέμα πολύ σωστά. Θεωρώ αναγκαίο να
τηρηθεί αυτή η διαδικασία,   όπως ανακοινώθηκε   τότε, για να αποδώ-
σει ένα αποτέλεσμα αντικειμενικό και αποδεκτό από όλους!

Την θέση μου για την αναγκαιότητα απόδοσης τιμής στους υπέρ
πατρίδος φονευθέντες και την απόφαση σας για αυτό το θέμα, σας
την ανακοίνωσα με γράμμα μου με ημερομηνία 29.11.2003.

Ένα άλλο θέμα που δεν έχει σχέση με την αναγραφή των ονομάτων
στο Ηρώο αλλά αφορά την απόδοση τιμής είναι οι περιπτώσεις των
αδελφών Τερζή. Επαναλαμβάνω τροποποιημένη την πρόταση την ο-
ποία σας γνωστοποίησα σε γράμμα μου με ημερομηνία 29.11.2003
(βλέπε Αρτοζήνος Αρ. Φύλου 141). Είναι πια καιρός να αναγνωριστεί
με κάποιον τρόπο και αυτών η προσφορά στην διάρκεια της κατο-
χής και του εμφυλίου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως θα έπρεπε να
γράψουμε τουλάχιστον άλλους επτά συμπατριώτες στο Ηρώο αν
οι Τάκης και Γεώργιος Τερζής δεν έκαναν το ανθρώπινο καθήκον
τους. Δεν είναι ο μόνος λόγος για την πρόταση που κάνω.

Με φιλικούς χαιρετισμούς σε όλους σας!
Elias Boras – Ντόρος
Ausbau 12 16775 Lφwenberger Land - Germany Τηλ.: 0049 33088
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Απάντηση ΔΣ.
Αγαπητέ Ηλία
Διαβάσαμε με προσοχή, όπως κάνουμε πάντα,

και με μεγάλο ενδιαφέρον την καινούρια σου
επιστολή. Κατ’ αρχήν λυπούμαστε που νιώθεις
πικραμένος. Δεν θα θέλαμε να πικράνουμε για
κανένα λόγο οποιονδήποτε πατριώτη και πολύ
περισσότερο εσένα, που αφ’ ενός έχεις αποδεί-
ξει ότι ενδιαφέρεσαι για τα κοινά και αφ’ ετέ-
ρου οι περισσότεροι στο ΔΣ σε θεωρούμε προ-
σωπικό μας φίλο.

Η επιμονή μας να γραφούν τα ονόματα τώρα
(πέντε χρόνια μετά την ανάδειξη του θέματος)
πηγάζει από την αγωνία μας μήπως ναυαγήσει
και αυτή τη φορά η προσπάθεια. Πολλές φορές
η αναβολή οδηγεί στις “Ελληνικές καλένδες”
και στη ματαίωση. Επειδή όμως θέλουμε να πει-
σθείς και εσύ και όσοι ακόμη έχουν επιφυλά-
ξεις και να συμφωνήσουμε όλοι, κατά το δυνα-
τόν σε όλα τα ονόματα, αποφασίσαμε να αναβά-
λουμε την ταχυδρόμηση της επιστολής στο δή-
μο Ηραίας. Άλλωστε δεν είμαστε δογματικοί και
δεν δυσκολευόμαστε να αλλάξουμε γνώμη, αν
πεισθούμε ότι κάπου κάνουμε λάθος.

Κατ΄αρχάς πρέπει να διευκρινίσουμε τρία
πράγματα.

Α) Δεν έχει συσταθεί επιτροπή για το θέμα. Ο
χειρισμός του γίνεται από το ΔΣ. Από το  στρα-
τηγό Χ. Αθ. Μαραγκό ζητήσαμε να συγκεντρώ-
σει ότι στοιχεία μπορεί από τα στρατιωτικά αρ-
χεία. Πράγματι ο Χρήστος συγκέντρωσε  στοι-

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Χρήστου Παναγόπουλου
Αγαπητοί πατριώτες;
Διάβασα στον Αρτοζήνο τα ονόματα που προ-

τείνονται να αναγραφούν στο Ηρώο. Από ότι δια-
πίστωσα ο κατάλογος είναι κοινός για στρατιώ-
τες, χωροφύλακες, πολίτες, θύματα ατυχημάτων,
θύματα βομβαρδισμών κλπ. Κατά τη γνώμη μου
δεν ήσαν όλοι το ίδιο πράγμα. Ιδιαίτερα έχω επι-
φυλάξεις για θύματα εμφυλίων συρράξεων, ό-
που ο καθένας έχει διαφορετική άποψη για το
ποιος είναι ο “πατριώτης” και ποιος ο “προδό-
της”. Η αναγραφή τέτοιων ονομάτων θα λειτουρ-
γήσει διχαστικά και καλό είναι να το αποφύγου-
με. Πρότασή μου είναι να μην γραφούν ονόματα.
Και ο καθένας ανάλογα με τη γνώση η την πλη-
ροφόρηση που έχει, ξεχωρίζει ποιους νεκρούς
να τιμά, σε ποιους να εκφράζει τη συμπάθεια και
για ποιους να μένει αδιάφορος. Αυτό που προ-
τείνω δεν αποτελεί πρωτοτυπία. Και σε άλλα
μέρη όπως π.χ. στην Αλωνίσταινα υπάρχει μόνο
μία πλάκα που τιμά τους “υπέρ πατρίδος πεσό-
ντας”. Ούτε βέβαια στην Αθήνα είναι γραμμένα
τα ονόματα των πεσόντων Αθηναίων. Ακόμη και ο

Θουκιδίδης στον Επιτάφειο Περικλέους (Το σπου-
δαιότερο Πολιτικό Κείμενο) γράφει:

 “Ανδρών γαρ επιφανών, πάσα γη τάφος και
ου στηλών μόνον εν τη οικεία σημαίνει επιγρα-
φή κλπ” το οποίο μεταφράζεται: Τάφος (=ση-
μείο ανάμνησης) των ένδοξων ανδρών είναι όλη
η γη. Και τη μνήμη τους δεν διασώζει μόνον η
επιγραφή μιας στήλης στην πατρίδα τους κλπ.

Έτσι η πρότασή μου διαμορφώνεται στο να ε-
ντοιχιστεί κάποια πλάκα στο χώρο της πλατείας
που να γράφει τα εξής:

“Οι απανταχού Σερβαίοι τιμάμε τους νεκρούς
συγχωριανούς μας που έπεσαν στους αγώνες
της πατρίδας μας. Ανδρών επιφανών πάσα γη
τάφος”.

Αυτή είναι η άποψή μου χωρίς να σημαίνει ότι
“ορθοτομώ τον λόγον της αλήθειας” και από κου-
βέντες που έκανα στο καφενείο του χωριού συμ-
φωνούν και άλλοι μαζί μου.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Χρήστος Παναγόπουλος

Σχόλιο “Α”:
 Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Παναγόπουλο, που μας έστειλε γραπτά τις απόψεις του για την

αναγραφή ονομάτων στο μνημείο πεσόντων. Απόλυτα σεβαστή η πρότασή του, όπως σεβαστή είναι
και οποιαδήποτε άλλη πρόταση, οποιουδήποτε πατριώτη. Θα συμφωνεί πιστεύουμε μαζί μας, πως ο
καθένας  δικαιούται να εκφράζει ελεύθερα την άποψή του, αλλά η απόφαση πρέπει να εκφράζει την
πλειοψηφία των πατριωτών. Η απόφαση για την αναγραφή ονομάτων ελήφθη ομόφωνα στη Γενική
Συνέλευση του Συλλόγου (Δεκέμβριος 2006)   και στη Λαϊκή Συνέλευση  του χωριού (Αύγουστος
2007), παρουσία πολλών πατριωτών και παρόντων των Τοπικών Αρχών και Της Διοίκησης του
Συνδέσμου. Είναι γνωστό ότι τα ΔΣ δεν μπορούν να αλλάξουν τις αποφάσεις Συνελεύσεων.

Σε ότι αφορά στην ουσία του θέματος, θεωρούμε πως η αναγραφή ονομάτων δεν θα λειτουργήσει
διχαστικά. Αντίθετα προσδοκούμε και ελπίζουμε πως θα λειτουργήσει ενωτικά. Παράδειγμα η ανα-
γραφή στο Ηρώο στους Αράπηδες του μαχητή της Εθνικής Αντίστασης Παναγόπουλου Γεωργίου του
Ηλία. Κανείς δεν εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του. Τι συζητά καθένας στο σπίτι του ή κατ ιδίαν, είναι
προσωπική του υπόθεση. Αν θέλει όμως να συμβάλει στη λήψη αποφάσεων, οφείλει να καταθέτει
την άποψή του γραπτά (για να μείνει στην ιστορία του τόπου) ή με την προσωπική του παρουσία στη
συνέλευση του Συνδέσμου ή στη λαϊκή Συνέλευση. Ας μην ξεχνάμε ακόμη πως η μεγάλη πλειοψη-
φία των πατριωτών, που συνεχώς αυξάνει και αποτελεί το μέλλον του χωριού και του Συνδέσμου
είναι ηλικίας κάτω των 65 ετών και δεν έχουν επώδυνες προσωπικές εμπειρίες από τον εμφύλιο,
όπως ενδεχομένως έχουν οι παλαιότεροι.

Στην παρατήρηση πως όλοι δεν ήσαν το ίδιο πράγμα, συμφωνούμε. Όμως έχουν  ένα κοινό
σημείο. Έχασαν το ποιο πολύτιμο πράγμα στον άνθρωπο, που είναι η ζωή. Η σημερινή διοίκηση του
Συνδέσμου θεωρεί πως ΟΛΟΙ δικαιούνται μνημόνευσης.  Από την άλλη πλευρά, επειδή είμαστε και
χριστιανοί, ας μην ξεχνάμε και τη ρήση του ευαγγελίου “οι τεθνεόντες δεδικαίονται”. Από πρακτι-
κής πλευράς μπορεί να γίνει διαχωρισμός κατά την αναγραφή σε 3 κατηγορίες.

Είναι γεγονός πως σε κάποια χωριά και πόλεις υπάρχουν μνημεία που δεν αναγράφουν ονόματα.
Επίσης είναι γεγονός πως  σε πολλά χωριά σαν το δικό μας (Λαγκάδια, Δημητσάνα, Παλούμπα κλπ)
υπάρχουν μνημεία με ονόματα. (Μάλιστα στο μνημείο της Δημητσάνας και στου Μπέτσι είναι γραμ-
μένα και ονόματα Σερβαίων). Στα Λαγκάδια, στις 12 αυτού του μηνός (Ιουλίου) έγιναν αποκαλυπτή-
ρια μνημείου στο οποίο αναγράφηκαν τα ονόματα των πεσόντων το 1940-41. Και αυτοί οι κοντοχω-
ριανοί προφανώς αντιμετώπισαν προβλήματα, ανάλογα με τα δικά μας. Βρήκαν λύσεις. Εμείς δεν θα
βρούμε;

Με αφορμή την επιστολή σου αγαπητέ Χρήστο, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για το σεμνό και
ευπρεπές ύφος του περιεχομένου της, που αποτελεί πρότυπο για όλους  μας. Ακόμη σου εκφράζου-
με την άποψη, πως αν τον ενδιαφέρον σου για το Σύνδεσμο εκφρασθεί και με συμμετοχή σου στην
επόμενη διοίκηση του Συνδέσμου, θα ήταν ότι καλύτερο για το χωριό και το Σύνδεσμο και οι

ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΜΙΧΟΥ, 18 ΕΤΩΝ
Θύμα “ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΩΝ” από αδέσποτη σφαίρα

Αφήγηση από τη φίλη και ξαδέλφη της Χρυσούλα Ηλ. Στρίκου
...Ήταν πρώτη μου ξαδέλφη και πολύ φίλη μου η

Σταυρούλα. Κάναμε παρέα, αφού μέναμε και κο-
ντά, αυτή στη Καλλιθέα και εγώ στα Πετράλωνα.
Είχαμε προγραμματίσει με τον Ηλία το γάμο μας
για τις 3 Δεκεμβρίου του 1944. Εκείνη την ημέρα
αρχίσανε τα Δεκεμβριανά. Ούτε εκκλησία, ούτε κα-
λεσμένοι. Ήρθε ο παπάς στο σπίτι και 2-3 άνθρω-
ποι ακόμη και έγινε το μυστήριο, εκεί στο υπόγειο
του σπιτιού του πατέρα μου στα Πετράλωνα, που
ήταν ...η σπηλιά.   Εκεί ήταν και η Σταυρούλα. Ήταν
ένα όμορφο κορίτσι με γαλανά μάτια και κάπως
γεματούτσικη. Γι΄ αυτό τη φωνάζαμε  και “μπουζού-
κω”.
Δεν την ξαναείδα πια. Μάθαμε από τα αφεντικά

της ότι σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα στην αυ-
λή του σπιτιού τους στην Καλλιθέα,  βγαίνοντας
από το καταφύγιο. Πρέπει να ήταν γύρω στις 15
Δεκεμβρίου. Το βράδυ την πήρε το αυτοκίνητο του
Δήμου μαζί με άλλους σκοτωμένους και τους θά-

ψανε κάπου όλους μαζί. Αργότερα που ηρέμησαν τα πράγματα, ψάξαμε με την αδερ-
φή της την Ευγενία, ρωτήσαμε παντού να μάθουμε που τη θάψανε αλλά δυστυχώς δεν
μπορέσαμε να μάθουμε απολύτως τίποτα. Οι γείτονες μας είπαν πως την είδαν σκοτω-
μένη στην αυλή και πως το βράδυ ήρθε και την πήρε το αυτοκίνητο του Δήμου.

 ...Ούτε γάτα ούτε ζημιά, που λένε!
 Η Σταυρούλα  ήταν βασανισμένη από πολύ μικρή. Ήταν ένα από τα 6 παιδιά του

μπάρμπα Μίχου (Βασιλάκος -Τσούρης-, Χρήστος, Κώστας, Παρασκευή και Ευγενία).
Γύρω στα εφτά της τη βάλανε υπηρέτρια στην Αθήνα. Τα αφεντικά της είχαν το σινεμά
ΕΤΟΥΑΛ στην Καλλιθέα, που υπάρχει ακόμη. Ήταν καλόκαρδο και θαρραλέο κορίτσι.
Θυμάμαι το θάρρος της μια φορά που  πήγαμε με ένα μπουκαλάκι στα χέρια, να
αγοράσουμε λάδι από ένα μαυραγορίτη στην Καλλιθέα. Πείνα,  άλλο που να δεις. Εγώ
φυλαγόμουνα στον τοίχο των σπιτιών,  κάτω από τα μπαλκόνια, γιατί έπεφταν αδέσποτες.
Η Σταυρούλα τίποτα. Και γελώντας κάπως έλεγε: Λες να πάω από αδέσποτη;

...Μπορεί να ήταν της μοίρας της γραφτό.
Πάντως πήγε σαν το σκυλί στ΄αμπέλι, στο άνθος της ηλικίας της, στα 18 της χρόνια.

Θα ήταν σήμερα 82 χρονών.
Ας είναι συγχωρεμένη.
Στη μνήμη της καταθέτω 50 ευρώ, για τους σκοπούς του Συλλόγου.

συνέχεια στη σελ. 12

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Πάνου Κουτσανδριά
Αγαπητέ Αρτοζήνο.
Από το 1912 έως το 1950, οι Σερβαίοι που

έχασαν τη ζωή τους λόγω  πολέμου είναι 43 συνο-
λικά.  Για τους Αραπαίους δεν ξέρω.  Πέντε από
τους 43 είναι θύματα των καιρών. Είναι ο Χρή-

στος Νικολάου Τρουπής (Καλπακίδης), ο Κώστας
Νικολάου Μπόρας (αδερφός του Γιώρη, Χρήστου
και Ηλία), ο Δημόπουλος Ηλίας του Ιωάννη (Δη-
μητσάνα), ο Σχίζας Νικόλαος του Μιχάλη και ο
Κώστας Δημόπουλος του Μητρογιάννη

(Σ.Σ. Για τον Λιατσόπουλο  Νικόλαο του Γιαννάκου, που αναφέρεις μπάρμπα-Πάνο (1912-13),
αναζητήσαμε πληροφορίες αλλά  δεν βρήκαμε άκρη και δεν τον περιλάβαμε στην κατάσταση).

χεία και μας τα παραχώρησε, τόσο  για τους ή-
ρωες του 1821 όσο και για τους πεσόντες (με
ονομαστική κατάσταση όσων πήραν μέρος) στον
πόλεμο του 1897, τους βαλκανικούς πολέμους,
τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και την Μικρασια-
τική εκστρατεία. Για τον πόλεμο του 1940 και
τον εμφύλιο τα γεγονότα είναι γνωστά και υ-
πάρχουν πολλοί ζώντες μάρτυρες για κάθε πε-
ρίπτωση. Αυτό που αναφέρεις για την περίοδο
1912-1922, ότι δηλαδή υπάρχουν πολλές παρα-
λείψεις και ανεύθυνα λάθη, δεν είναι σωστό. Ο
Χρήστος μας βεβαίωσε πως έχουν καταχωρη-
θεί όλα τα στοιχεία που βρέθηκαν στα στρατιω-
τικά αρχεία. Αν έχεις συγκεκριμένη περίπτωση
σε παρακαλούμε να την αναφέρεις, διαφορετι-
κά δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις
στους πατριώτες. Αν παρατηρήσεις προσεκτικά
τα ονόματα που αναγράφονται στο βιβλίο του Θ.
Τρουπή για την περίοδο 1918-1922 (δικαιολο-
γούνται κάποια λάθη στις χρονολογίες αφού ο
Θοδωρής δεν ερεύνησε στρατιωτικά αρχεία),
περιλαμβάνονται όλα στη κατάσταση του Χ. Μα-
ραγκού. Εκτός από τις  χρονολογίες υπάρχουν
τρία λάθη στο βιβλίο του Θοδωρή.  Δεν αναφέ-
ρονται τα ονόματα Παναγόπουλος Φώτιος του
Παναγή και Μαραγκός Βασίλειος του Χαραλά-
μπους και αναφέρεται το όνομα Δημητρόπου-
λος Δ. Ιωάννης που όπως διευκρινίστηκε πρό-
κειται για το  Δημητρόπουλο Δ. Δημήτριο, που
αναγράφεται στην κατάσταση του 1940.

Β) Ο σύνδεσμος δεν έχει εκτελεστική δυνα-
τότητα για την αναγραφή ονομάτων σε Ηρώο.

Αυτό είναι δικαιοδοσία της Τοπικής Αρχής. Ο
σύνδεσμος μόνο εισήγηση μπορεί να κάνει. Αυ-
τά λέει ο νόμος. Τι να ...κάνουμε. Επίσης η λαϊκή
συνέλευση πέρυσι στο χωριό απέρριψε την δη-
μιουργία νέου Ηρώου! Δικαιολογείσαι πάντως
να μη γνωρίζεις κάποια πράγματα στις λεπτομέ-
ρειες τους, λόγω απόστασης.

Γ) Πιστεύουμε πως θα συμφωνείς και εσύ πως
οι συγγενείς των πεσόντων ενδιαφέρονται πε-
ρισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, για την α-
ναγραφή του ονόματος του δικού τους ανθρώ-
που στην στήλη.  Δεν σου κάνει εντύπωση πως
δεν υπάρχει καμία διαμαρτυρία συγγενούς για
αναγραφή ή μη αναγραφή κάποιου ονόματος;

Χαιρόμαστε γιατί, αν καταλάβαμε καλά, απο-
σύρεις τις αντιρρήσεις σου για τον Δημόπουλο
Ηλία του Ιωαν. που σκοτώθηκε στη μάχη της
Δημητσάνας.

Σχετικά με τα ονόματα που αναφέρεις στην
επιστολή σου έχουμε να παρατηρήσουμε:

1) Ο Κλεισούρας Γεώργιος του Ιωάννου ό-
ντως επιστρατεύτηκε το Σεπτέμβριο του 1946
μαζί με άλλους συνομήλικους του. Μερικοί α-
παλλάχθηκαν για διάφορους λόγους και γύρι-
σαν. Αυτός όμως εστάλη στο μέτωπο. Το 1948
πολεμούσε στο Γράμμο και η μονάδα του έπεσε
σε ενέδρα σε μια ρεματιά και αποδεκατίσθηκε.
Όσοι γλύτωσαν κρύφτηκαν στα γύρω πλατάνια,
ο Κλεισούρας όμως συνελήφθη. Αυτοί που τον
συνέλαβαν τον ανάγκασαν να φωνάξει και τους
συντρόφους του, αυτοί όμως επειδή καταλάβαι-

ναν ότι θα συλληφθούν, δεν ανταποκρίθηκαν.
Κατόπιν αυτού οι αντάρτες του έκαναν σωματι-
κή έρευνα, του βρήκαν επάνω του έγγραφα που
έδειχναν ότι ήταν οργανωμένος στην οργάνω-
ση “Χ” και τον εκτέλεσαν επί τόπου. Την ιστορί-
α αυτή τη διηγήθηκε γύρω στο 1956 στον μα-
καρίτη Μήτσιο Βέργο (ο γιος του Γιώργος που
ήταν παρών στη συζήτηση το θυμάται καλά) έ-
νας συμπολεμιστής του, από αυτούς που γλύτω-
σαν κρυμμένοι, ονόματι Μαθιόπουλος ή Μανθό-
πουλος, από χωριό της Ηραίας και που αργότε-
ρα έγινε παπάς. Ίσως δεν αναφέρθηκε στην υ-
πηρεσία του και θεωρήθηκε αγνοούμενος. Η μάν-
να του αρνήθηκε να πιστέψει ότι το παιδί της
σκοτώθηκε και ας της το λέγανε. Προφανώς τα
περί Αυστραλίας δεν στέκουν. Πάντως και εθε-
λοντής αν είχε πάει, δεν θα ήταν αυτό λόγος να
μη τον συμπεριλάβουμε στους πεσόντες για την
πατρίδα. Αν δεν κάνουμε λάθος, οι περισσότε-
ροι από όσους υπηρέτησαν στον λεγόμενο ΔΗ-
ΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ πήγαν με τη θέληση τους.
Αν υπήρχε κάποιος νεκρός από αυτούς, ασφα-
λώς θα τον γράφαμε.  Στην κατάσταση που μας
έστειλε ο μπάρμπα-Πάνος Κουτσανδριάς (από
τους λίγους ιδεολόγους μαχητές κουμουνιστές)
περιλαμβάνεται το όνομα του Κλεισούρα. Επί-
σης ο Θ. Τρουπής γράφει στο βιβλίο του για τον
Κλεισούρα πως πήγε στρατιώτης, υπηρέτησε στη
Μακεδονία και από εκεί χάθηκαν τα ίχνη του.

2)0 Τρουπής Χρήστος του Νικολάου που ανα-
φέρεις, δεν υπάρχει στη λίστα και πουθενά δεν

πατριώτες στους οποίους απευθύνεσαι, θα αναγνώριζαν αυτή σου την προσφορά.
Με τη ευκαιρία παρακαλούμε όλους τους πατριώτες που θέλουν να εκφράσουν την αντίθεση

τους σε οποιοδήποτε συλλογικό θέμα, να ακολουθούν το παράδειγμα του Χρήστου, ώστε να μην
οξύνονται οι μεταξύ των πατριωτών  αντιθέσεις και να επικρατεί γενικά ήπιο και συμφιλιωτικό
κλίμα. Όσο για τις αποφάσεις,  ας σεβαστούμε όλοι τις δημοκρατικές διαδικασίες, έχοντας πάντα
υπόψη το αναφερόμενο στην παραπάνω επιστολή πως “ουδείς ορθοτομεί τον λόγον της αληθείας”.
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Η ομάδα μας

Η ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

Είναι γνωστό ότι στο χωριό έχει δημιουργηθεί πρόβλημα με τη σχετική απόφαση του Δήμου. Στο
προηγούμενο φύλλο του ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ δημοσιεύσαμε και σχολιάσαμε όλα τα άρθρα που θεωρήσαμε
πως έχουν ιδιαίτερη σημασία και ενδιαφέρον για τους πατριώτες. Επειδή και από τις δύο “αντιμα-
χόμενες” πλευρές, μας ζητήθηκε να δημοσιεύσουμε όλη την απόφαση, ανταποκρινόμαστε στο
αίτημα αυτό. Στη συνεδρίαση του ΔΣ  του Συνδέσμου στις 23.6.2008 αποφασίστηκε να μην δημο-
σιευθούν στην εφημερίδα “επιστολές” και “απαντήσεις” για την συγκεκριμένη απόφαση, για να
μην οξύνουμε το κλίμα.

Επειδή και από τις “δύο πλευρές” ακούσαμε σχόλια και κατηγορηθήκαμε ότι υποστηρίζουμε την
“άλλη” πλευρά, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν είμαστε με “καμία πλευρά”, δεν έχουμε προ-
σωπικά με κανέναν, ούτε έχουμε προσωπικές σκοπιμότητες. Τα  σχόλια που κάνουμε θεωρούμε
πως εξυπηρετούν το καλώς νοούμενο συμφέρον των πατριωτών, χωρίς να διεκδικούμε το αλάθη-
το, δεδομένου ότι δεν ζούμε στο χωριό για να γνωρίζουμε από κοντά τα γεγονότα με λεπτομέρειες.
Για το λόγο  αυτό  στα σχόλιά μας στο προηγούμενο φύλλο καταλήγαμε:

“Κλείνοντας την αναφορά μας στο θέμα του νεκροταφείου, θέλουμε να παρατηρήσουμε πως
εμείς δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες που γνωρίζουν οι άνθρωποι που μένουν
εκεί. Επιθυμία μας είναι να βρεθεί η καλύτερη  λύση για τους πατριώτες, σε πνεύμα  αλληλεγγύης,
κατανόησης και αγάπης. Δεν πρέπει να υπάρχουν παράπονα για την τελευταία κατοικία κάθε πατριώ-
τη”

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμ. 08/2007

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου
Ηραίας

Στο Παλούμπα του Δήμου Ηραίας και στο Δη-
μοτικό Κατάστημα σήμερα την 28ην Μαΐου 2007
ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12:00μ.
ήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Η-
ραίας μετά την από 1849/22-04-2007 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμ-
βουλίου για Συμβούλιο, που επιδόθηκε σε καθέ-
να από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο
92 του Ν. 3463/2006. Και αφού διαπιστώθηκε ότι
υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνο-
λο 13 μελών ευρέθηκαν παρόντα 13 ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Παν.  Μητρόπουλος
2. Ελένη Θανοπούλου
3. Χρήστος Γαβράς
4. Αθανάσιος Μπόρας
5. Γεώργιος Πέρρος
6. Δημήτριος Λαγός
7. Παναγιώτης Πανόπουλος
8. Γεώργιος Σεφερλής
9. Δημήτριος Γεωργακόπουλος
10. Αντώνιος Δαμόπουλος
11. Διονύσιος Παρασκευόπουλος
12. Κων/νος Αλβενιώτης
13. Παναγιώτης Κοροβέσης
ΑΠΟΝΤΕΣ ΚΑΝΕΝΑΣ (0)
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο

Δήμαρχος ΗΡΑΙΑΣ κ. Σταύρος Χριστόπουλος.
Επίσης παραβρέθηκαν και οι παρακάτω Πρόε-

δροι των Τοπικών Συμβουλίων: Λουτρών, Παλού-
μπα, Σέρβου, Ψάρι, Όχθια, Λιοδώρα, Χρυσοχώρι
και Αγίου Ιωάννη.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Μιχαήλ
Κότσικας  υπάλληλος του Δήμου εκτελών χρέη
πρακτικογράφου.

ΘΕΜΑ 4ον: Έγκριση σχεδίου κανονισμού
νεκροταφείων.

Αριθμός αποφάσεως: 57/2007.
Για το ανωτέρω 4ο θέμα της ημερήσιας διατά-

ξεως ο κ. Παναγιώτης Μητρόπουλος Πρόεδρος
του Δ.Σ. έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρή-
στο Γαβρά ο οποίος εξέθεσε:  Με την υπ’ αριθ-
μόν 04/2007 απόφασή της, η Δημαρχιακή Επι-
τροπή εισηγείται την σύνταξη ενός σχεδίου –
κανονισμού λειτουργίας νεκροταφείων το οποίο
σχέδιο το έχουν λάβει όλοι οι Δημοτικοί Σύμβου-
λοι, στο άρθρο 20 που αναφέρει το ύψος των
τελών και δικαιωμάτων προτείνω να διαμορφω-
θεί ως κατωτέρω:

Α) Δικαίωμα παραχωρήσεως νέου χώρου για
τάφο το ποσό των 100,00€.

Β) Δικαίωμα παραχωρήσεως προκατασκευα-
σμένου χώρου για τάφο το ποσό των 500,00€.

Γ) Δικαίωμα για συντήρηση των νεκροταφείων
σε όλους τους τάφους το ποσό των 20,00€ και
το ποσό των 30,00ε όταν πρόκειται για διπλό
τάφο.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση
μειοψηφούντος των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.
Δημητρίου Γεωργακόπουλου, Αντωνίου Δαμό-
πουλου, Διον. Παρασκευόπουλου, Κων/νου Αλ-
βενιώτη και Παναγιώτη Κοροβέση οι οποίοι δια-
φώνησαν με τα ποσά και πρότειναν να μειωθούν
κατά 50%,

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Κατά πλειοψηφία κάνει δεκτή την πρόταση και

εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού νεκροταφείων του
Δήμου μας ως έχει κατωτέρω:

ΑΡΘΡΟ 1
Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την

καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για τη διοίκη-
ση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των Νεκροτα-
φείων των Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου
Ηραίας.

ΑΡΘΡΟ 2:  Νομικό πλαίσιο
Ο κανονισμός λειτουργίας των ανωτέρω Νε-

κροταφείων εκδίδεται βάσει των διατάξεων των
άρθρων 75 και 79 του Ν. 3463/20006 (Κώδικας
Δήμων & Κοινοτήτων) και του άρθρου 4 παρ. 1 του
Α.Ν.582/1968, αποτελεί δε κανονιστική διοικητική
πράξη, η οποία έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.

ΑΡΘΡΟ 3: Νομικός χαρακτηρισμός
1. Τα κοιμητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγματα

εκτός συναλλαγής, επί των οποίων κατά το άρθρο
970 του Αστικού Κώδικα μπορεί να αποκτάται ι-
διωτικό δικαίωμα ορισμένου χώρου ταφής.

2. Η παραχώρηση δικαιώματος ταφής εκ μέρους
του Δήμου αποτελεί διοικητικής φύσεως παρα-
χώρηση άδειας χρήσεως δημοτικού πράγματος. Ο
χώρος επί του οποίου παραχωρείται δικαίωμα χρή-
σεως, δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του προ-
σώπου προς το οποίο γίνεται η παραχώρηση και
δεν είναι επιδεκτικός οποιασδήποτε μεταβιβάσε-
ως προς τρίτους με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανά-
του.

ΑΡΘΡΟ 4: Ενταφιασμός νεκρών.
Ο ενταφιασμός κάθε νεκρού επιτρέπεται μετά

την πάροδο 24 ωρών από τον νομίμως πιστοποιη-
θέντα θάνατο και σε περίπτωση νεκροτομής αμέ-
σως μετά από αυτή. Για να γίνει ενταφιασμός νε-
κρού πρέπει να χορηγηθεί προηγουμένως άδεια
ταφής από τον Δήμαρχο η οποία και καταχωρείται
στο σώμα της ληξιαρχικής πράξεως θανάτου.

Για τους θανόντες που κατάγονται από τον Δή-
μο μας και έρχονται για ταφή στα νεκροταφεία του
Δήμου μας επίσης πρέπει να χορηγείται η σχετική
άδεια από τον Δήμαρχο.

Απαγορεύεται η ταφή εκτός της περιοχής του
νεκροταφείου και σε ιδιωτικούς χώρους. Εξαιρού-
νται της απαγορεύσεως τα Μοναστήρια και Ησυ-
χαστήρια καθώς και οι περίβολοι ιδρυμάτων, προ-
κειμένου για τον ενταφιασμό προσωπικοτήτων που
προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο ίδρυμα.

ΑΡΘΡΟ 5: Τάφοι
1. Οι τάφοι πρέπει να έχουν διαστάσεις 2,20μ.

μήκος και 1μ. πλάτος για τους ενήλικες 1,10μ μή-
κος και 0,5μ. πλάτος για τα παιδιά, γενικό βάθος
1,80μ. περίπου. Ο πυθμένας των τάφων θα βρί-
σκεται τουλάχιστον 1μ. χαμηλότερα από τη στάθ-
μη οποιουδήποτε παρευρισκομένου δρόμου.

2. Οι τάφοι, μετά την τοποθέτηση του νεκρού θα
γεμίζουν καλά με γαιώδη υλικά μέχρι την επιφά-
νειας του εδάφους και πάνω από αυτή θα σχηματί-
ζεται γαιόλοφος ύψους τουλάχιστον  0,25μ περί-
που.

3. Οι τάφοι θα έχουν μεταξύ τους απόσταση
0.80μ., που θα μετράται από τα όρια της εκσκα-
φής. Εφ’ όσον η μορφολογία του χώρου του νε-
κροταφείου επιτρέπει, θα ευρίσκονται ο ένας με-
τά τον άλλο σε παράλληλες σειρές, ώστε να υ-
πάρχουν μεταξύ των διάδρομοι καθαρού πλάτους
τουλάχιστον ενός μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 6:  Οικογενειακοί τάφοι.
1. Η σύσταση οικογενειακών τάφων είναι δυνα-

τή κατόπιν αποφάσεως του Δημάρχου, εφόσον ε-
πιτρέπει ο χώρος του νεκροταφείου. Για το σκοπό
αυτό πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο Ηραίας τα
εξής δικαιολογητικά.

Α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
Β. Πρόχειρο σχεδιάγραμμα.

Γ. απόδειξη καταθέσεως του καθοριζόμενου δι-
καιώματος παραχωρήσεως οικογενειακού τάφου
στο σχετικό λογαριασμό του Δήμου στη Δ.Ο.Υ. Δη-
μητσάνας.

2. Εάν ο Δήμαρχος αρνηθεί την παραχώρηση
οικογενειακού τάφου, τότε αποφασίζει το Δημοτι-
κό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερό-
μενου.

3. Οι υπάρχοντες οικογενειακοί τάφοι διατηρού-
νται μέχρις ότου καταργηθούν με ένα από τους
τρόπους που αναφέρονται παρακάτω.

ΑΡΘΡΟ 7: Δικαιούχοι οικογενειακών τάφων
1.. Με την σύσταση οικογενειακού τάφου, πα-

ρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής στον τάφο
αυτό:

α. Εκείνου για το οποίο έγινε η παραχώρηση.
Β. Του ή της συζύγου αυτού.
Γ. Των κατ’ ευθείαν γραμμή ανιόντων και κατιό-

ντων του, των συζύγων και των κατιόντων τους.
Δ. Του πατέρα και της μητέρας του συζύγου ή

της συζύγου του αρχικού δικαιούχου.
Ε. Των αδελφών του αρχικού δικαιούχου, οι ο-

ποίοι δεν έχουν δική τους οικογένεια, εφόσον συ-
γκατατίθεται εγγράφως ο δικαιούχος και εάν αυ-
τός δεν υπάρχει, ο σύζυγος ή η σύζυγος και οι
κατιόντες του.

Στ. Στους δικαιούχους περιλαμβάνεται και το
εξώγαμο τέκνο γυναίκας, στην οποία έχει παρα-
χωρηθεί δικαίωμα χρήσεως οικογενειακού τάφου.

2. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εί-
ναι δυνατό, κατ’ εξαίρεση, να επιτραπεί η ανα-
γνώριση δικαιώματος ταφής σε οικογενειακό τά-
φο και προσώπων που συνδέονται με τον αρχικό
δικαιούχο και το σύζυγό του και με άλλο βαθμό
συγγένειας εξ αίματος ή αγχιστείας. Για την ανα-
γνώριση του δικαιώματος αυτού απαιτείται η προ-
ηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του αρχικού
δικαιούχου και αν αυτός δεν υπάρχει της συζύγου
και των κατιόντων του. Στην περίπτωση αυτή κα-
ταβάλλεται στο Δήμο ιδιαίτερο δικαίωμα, ποσού
ίσου με το διπλάσιο του δικαιώματος ταφής που
ισχύει για την ταφή σε μη οικογενειακό τάφο.

3. Ο βαθμός συγγένειας των ενταφιαζομένων
με τον αρχικό δικαιούχο αποδεικνύεται με έγγρα-
φο δημόσιας ή δημοτικής αρχής.

4. Η απαιτούμενη κατά τις διατάξεις του παρό-
ντος άρθρου έγγραφη συγκατάθεση του αρχικού
δικαιούχου ή εάν αυτός δεν υπάρχει, του συζύγου
και των κατιόντων του, παρέχεται μόνο με υπεύ-
θυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ή συμβολαιογραφι-
κή πράξη.

ΑΡΘΡΟ 8: Πενταετής ταφή σε οικογενειακό τά-
φο.

1. Επιτρέπεται η πενταετής ταφή σε οικογε-
νειακό τάφο θανόντων που δεν έχουν συγγενική
σχέση με τον αρχικό δικαιούχο, εφόσον συγκατατί-
θεται εγγράφως ο τελευταίος και εάν αυτός δεν
υπάρχει, ο σύζυγος και κατιόντες του.

2.. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στο Δή-
μο ιδιαίτερο δικαίωμα ποσού αυξημένου στο δι-
πλάσιο του δικαιώματος ταφής που ισχύει για την
ταφή σε μη οικογενειακό τάφο.

ΑΡΘΡΟ 9: Κατάργηση οικογενειακών τάφων.
1.. Η χρήση οικογενειακών τάφων των οποίων

εξέλιπαν οι δικαιούχοι, περιέρχεται στο Δήμο και
διατίθενται ελεύθερα απ’ αυτόν, μετά παρέλευ-
ση πενταετίας από τον τελευταίο ενταφιασμό.

2. Τάφοι για τους οποίους δεν υπάρχει νόμιμος
τίτλος, διατίθενται ελεύθερα από το Δήμο μετά
τη συμπλήρωση πενταετίας από τον τελευταίο
ενταφιασμό, έστω και αν στο παρελθόν χρησιμο-
ποιήθηκαν ή εφέροντο ως οικογενειακοί.

3. Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι
παραιτούνται της περαιτέρω χρήσεώς των, πε-
ριέχονται στο Δήμο που τους διαθέτει ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 10: Δωρεάν διάθεση τάφων.
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή

του να παραχωρεί τάφους για τον δωρεάν εντα-
φιασμό ατόμων, τα οποία με την κοινωνική και ε-
θνική τους δράση προσέφεραν μεγάλες υπηρεσί-
ες στο Δήμο και στο Έθνος.

2. Οι ανωτέρω τάφοι παραχωρούνται για την
ταφή μόνον των αναφερομένων στο άρθρο αυτό
και παραμένουν στο διηνεκές.

ΑΡΘΡΟ 11: Χρόνος ανακομιδής.
1. Η ανακομιδή των οστών των ενταφιασθέντων

σε τάφους πενταετούς ταφής ενεργείται μετά την
παρέλευση πενταετίας από την ταφή.

2. Η εκταφή των νεκρών για αυτοψία ή για ο-
ποιοδήποτε άλλο λόγο, πριν παρέλθει η πενταε-
τία επιτρέπεται μόνο κατόπιν παραγγελίας του
εισαγγελέα.

3. Η ανακομιδή των οστών νεκρών που ενταφιά-

σθηκαν σε οικογενειακούς τάφους σύμφωνα με το
άρθρο 8 ενεργείται επίσης μετά πάροδο πενταε-
τίας από την ταφή.

4. Τα άχρηστα υλικά που προέρχονται από την
εκταφή, με μέριμνα των ενεργούντων αυτή, απο-
μακρύνονται σε ειδικό γι’ αυτά χώρο.

ΑΡΘΡΟ 12: Παράταση ανακομιδής
1. Παράταση του χώρου εκταφής επιτρέπεται

για δύο (2) έτη μετά την πάροδο της πενταετίας
κατόπιν αιτήσεως των αρμοδίων συγγενών και ε-
φόσον δεν υφίσταται πρόβλημα χώρου στο νεκρο-
ταφείο.

2. Παράταση της ανακομιδής των νεκρών που
ενταφιάσθηκαν σε συγγενικούς τάφους κατά το
άρθρο 8 επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση των
δικαιούχων. Για τη συγκατάθεση απαιτείται η υπο-
βολή στο Δήμο γραπτής αιτήσεως, στην οποία θα
αναφέρεται και ο χρόνος παραμονής του νεκρού
στον τάφο μετά την πάροδο της πενταετίας.

3. Για την παράταση της ανακομιδής καταβάλ-
λεται στο Δήμο ανάλογο δικαίωμα που προβλέπε-
ται στο άρθρο 21.

ΑΡΘΡΟ 13: Διαδικασία ανακομιδής.
1. Η ανακομιδή ενεργείται με την πάροδο του

καθορισμένου χρόνου ταφής, χωρίς να είναι απα-
ραίτητη η αποστολή ειδοποιήσεως από τα αρμό-
δια όργανα του Δήμου.

2. Σε περίπτωση παρατάσεως της ανακομιδής
νεκρού ενταφιασθέντος σε οικογενειακό τάφο κα-
τά το άρθρο 8, υπόχρεοι για την καταβολή των
αναλόγων δικαιωμάτων στο Δήμο είναι τόσο ο δι-
καιούχος του τάφου, όσον και οι συγγενείς του
νεκρού.

ΑΡΘΡΟ 14: Αναβολή ανακομιδής
1. Πτώματα μη αποστεωμένα που είναι εντα-

φιασμένα σε τάφους παραμένουν στον τάφο για
να αποστεωθούν επί δύο ακόμα έτη, μετά τη λήξη
της πενταετίας.

ΑΡΘΡΟ 15: Φύλαξη των οστών.
1. Τα οστά τοποθετούνται σε κατάλληλα κουτιά

και φυλάσσονται σε ειδικό χώρο του νεκροταφεί-
ου (οστεοφυλάκιο).

2. Η φύλαξη των οστών μπορεί να γίνεται και
μέσα σε οικογενειακούς τάφους, εφόσον συγκα-
τατίθενται οι δικαιούχοι.

3. Για την φύλαξη των οστών στο οστεοφυλάκιο
καταβάλλεται στο Δήμο εφάπαξ καθοριζόμενο ει-
δικό τέλος. Αν το ειδικό αυτό τέλος δεν καταβλη-
θεί μέσα σε δύο μήνες από την ανακομιδή, τα οστά
μεταφέρονται με μέριμνα των αρμοδίων οργάνων
του Δήμου στο χωνευτήριο.

ΑΡΘΡΟ 16: Αρμόδια όργανα.
1. Η διοίκηση και η διαχείριση των νεκροταφεί-

ων ασκείται από το Δήμο.
2. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του δύ-

ναται να παραχωρήσει αρμοδιότητές του για τα
νεκροταφεία στα Τοπικά Συμβούλια.

3. Τα τέλη και δικαιώματα και τα λοιπά έσοδα
του νεκροταφείου κατατίθενται στη Δ.Ο.Υ. Δημη-
τσάνας για λογαριασμό του Δήμου Ηραίας.

4. Να συσταθεί για την καλύτερη διοίκηση Επι-
τροπή αποτελούμενη για κάθε νεκροταφείο  α-
πό:

1) Έναν Δημοτικό Σύμβουλο, 2) Τον εκάστοτε
Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου και γ) Από ένα
μέλος της εκκλησιαστικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 17: Βιβλία
1. Για την διοίκηση και διαχείριση των Δημοτι-

κών νεκροταφείων τηρούνται τα απαραίτητα εκ
των κατωτέρω βιλίων.

Α. Βιβλίο ενεργούμενων ενταφιασμών – ανα-
κομιδών.

Β. Βιβλίο αλφαβητικού ευρετηρίου ενταφιαζο-
μένων.

Γ. Βιβλίο οικογενειακών τάφων.
Τα ανωτέρω βιβλία τηρούνται στο Δήμο Ηραί-

ας από υπάλληλο που ορίζεται από τον Δήμαρ-
χο.

Δεν θα πραγματοποιείται ταφή εφόσον δεν υ-
πάρχει η σχετική άδεια ταφής από τις υπηρεσίες
του Δήμου μας.

ΑΡΘΡΟ 18: Μνημεία
1. Τα μνημεία κατασκευάζονται με μέριμνα και

δαπάνες των ενδιαφερομένων και συγγενών, οι
οποίοι είναι υπεύθυνοι για την απομάκρυνση α-
πό το νεκροταφείο των άχρηστων υλικών που
προέκυψαν από τις εργασίες κατασκευής του μνη-
μείου.

2. Μετά την ανακομιδή, τα υλικά των μνημείων
και οποιοδήποτε άλλο υλικό βρίσκεται πάνω σε
αυτά περιέρχονται στο Δήμο. Τα υλικά αυτά μπο-
ρούν να εκποιούνται κατά την διαδικασία του άρ-
θρου 199 του Ν.3463/2006 και το προϊόν της εκ-
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ποιήσεως θα διατίθεται για την κάλυψη δαπανών
λειτουργίας των νεκροταφείων.

ΑΡΘΡΟ 19: Επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη
τελών και δικαιωμάτων.

1. Τα προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονι-
σμό τέλη και δικαιώματα των νεκροταφείων των
Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Ηραίας ε-
πιβάλλονται βάσει του άρθρου 19 του Β.Δ. 24/9-
20/10/1958 “περί των προσόδων των Δήμων και
Κοινοτήτων”, βεβαιώνονται και εισπράττονται βά-
σει του Ν.Δ. 318/1969 “περί βεβαιώσεως και ει-
σπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτή-
των και των άρθρων 3-5 του Β.Δ. της 17/5-15/6/
1959 ‘περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστι-
κών των Δήμων και Κοινοτήτων” και διατίθενται
για την συντήρηση και λειτουργία των νεκροτα-
φείων.

2. Τα τέλη και δικαιώματα των Δημοτικών Νε-
κροταφείων είναι τα ακόλουθα.

Α. Δικαίωμα παραχωρήσεως νέου χώρου για
τάφο.

Β. Δικαίωμα παραχωρήσεως προκατασκευα-
σμένου χώρου για τάφο.

Γ. Δικαίωμα για συντήρηση των νεκροταφείων
σε όλους τους τάφους..

Δ. Τέλος οστεοφυλακίου.
ΑΡΘΡΟ 20: Ύψος τελών και δικαιωμάτων
1. Το ύψος των τελών και δικαιωμάτων καθορί-

ζεται στο ακόλουθο ποσό.
Α. Δικαίωμα παραχωρήσεως νέου χώρου για

τάφο το ποσό των 100,00€..
Β. Δικαίωμα παραχωρήσεως προκατασκευα-

σμένου χώρου για τάφο το ποσό των 500,00€..
Γ. Δικαίωμα για συντήρηση των νεκροταφείων

σε όλους τους τάφους το ποσό των 20,00€ και
το ποσό των 30,00€ όταν πρόκειται για διπλό
τάφο.

2. Τα ανωτέρω χρηματικά ποσά μειώνονται στο
μισό για τους μέχρι και δέκα τεσσάρων (14) ετών
ανηλίκους

3. Για τους απόρους ουδέν δικαίωμα καταβάλ-
λεται:

ΑΡΘΡΟ 21: Αναπροσαρμογή τελών και δικαιω-
μάτων.

1. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπο-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από  το πρακτικό της με αριθμό 06/2008 Συνεδριάσεως της Δημαρχιακής

Επιτροπής του Δήμου Ηραίας

Στο Παλούμπα και στο Δημοτικό Κατάστημα σή-
μερα την 30ην Ιουνίου 2008 ημέρα της εβδομά-
δος Δευτέρα και ώρα 09:00π.μ. ήλθε σε συνε-
δρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά την από α-
ριθ. πρωτ: 2236/25-06-2008 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της για Συμβούλιο, που επιδόθη-
κε στον καθένα μέλος της Επιτροπής. Και αφού
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δε-
δομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ευρέθηκαν πα-
ρόντα 4 ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς
1..  Σταύρος Χριστόπουλος (Δήμαρχος), 2..  Γε-

ώργιος Πέρρος (Δημ. Σύμβουλος), 3.  Δημήτριος
Λαγός (Δημ. Σύμβουλος),  4. Γεώργιος Σεφερ-
λής (Δημ. Σύμβουλος)

Α π ό ν τ ε ς
1.. Αντώνιος Δαμόπουλος (Δημ. Σύμβουλος, ο

οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα).
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Μιχαήλ

Κότσικας υπάλληλος του Δήμου υπεύθυνος για
την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως.

ΘΕΜΑ 20ον: Τροποποίηση κανονισμού
λειτουργίας νεκροταφείων.

Αριθμός αποφάσεως: 170/2008.
Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάτα-

ξης, ο Πρόεδρος είπε τα εξής: Ως γνωστό με την
57/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ε-
γκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας των νεκρο-
ταφείων, από την εφαρμογή του οποίου παρου-
σιάσθηκαν απρόοπτες ανάγκες που επιβάλλουν

την τροποποίηση κάποιων άρθρων και συγκεκρι-
μένα: α) Στο άρθρο 7 να προστεθεί παράγραφος
που να προτείνετε οι τάφοι που υπήρχαν πριν
την ψήφιση του κανονισμού να θεωρούνται οικο-
γενειακοί και β) Στο άρθρο 20 να προστεθεί
παράγραφος που να προτείνετε η απαλλαγή α-
πό τα τέλη όσων έχουν κηδευτεί με δημόσια δα-
πάνη ή είναι δωρητές χώρων ίδρυσης ή επέκτα-
σης των νεκροταφείων. Και κάλεσε την Επιτρο-
πή όπως αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζητήσεως,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα κάνει δεκτή την

πρόταση του κ. Δημάρχου και εισηγείται στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση – συμπλή-
ρωση των κατωτέρω άρθρων:

Α) Στο άρθρο 7 να προστεθεί παράγραφος που
να αναφέρει ότι οι τάφοι που υπήρχαν πριν από
την ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας των νε-
κροταφείων να θεωρούνται οικογενειακοί και

Β) Στο άρθρο 20 να προστεθεί παράγραφος
που να αναφέρει την απαλλαγή από τα τέλη ό-
λων όσων έχουν κηδευτεί με δημόσια δαπάνη ή
είναι δωρητές χώρων ίδρυσης ή επέκτασης των
νεκροταφείων.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 170/
2008.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και
υπογράφεται κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Σ.Υ.      ΤΑ ΜΕΛΗ Τ.Υ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Στ.Χριστόπουλος
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μιχ. Κότσικας

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΡΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΙΑΣ

  Παλούμπα Ηραίας 3-7-2008
Προς Τον Σύνδεσμο Σερβαίων,  Αγίου Μάρ-

κου 16  ΑΘΗΝΑ
Κύριοι
Στο φύλο αρ.167 Μαΐου Ιουνίου 2008 της

έγκριτης εφημερίδας μας “Αρτοζήνος” αντα-
ποκρινόμενοι κατά την άποψή μου στην επιμο-
νή συμπατριώτη μας, δημοσιεύσατε ορισμένα
άρθρα από τον κανονισμό λειτουργίας Νεκρο-
ταφείων του Δήμου μας ώστε να σας δοθεί η
ευκαιρία (όπως συνήθως πράττετε) να τα σχο-
λιάσετε κατά το δοκούν.

Με αφορμή τα ανωτέρω παρακαλώ να δημο-
σιεύσετε στην εφημερίδα μας τα κάτωθι :

1. Κατ΄ αρχάς, όπως καλά το ξέρετε και ε-
σείς, ουδέποτε μας ζητήσατε τον κανονισμό
λειτουργίας Νεκροταφείων και επομένως αυ-
τό που γράφετε ότι μας παρακαλέσατε να σας
τον στείλουμε και δεν σας εστάλη δεν ευστα-
θεί.

 (Σχόλιο “Α”. Για την αποκατάσταση της α-
λήθειας και μόνο, παραπέμπουμε τον αναγνώ-
στη στον προ-προηγούμενο “Αρτοζήνο”
(φ.166) όπου γράφουμε στη σελίδα 10 στην
τρίτη στήλη στο κείμενο “χωριάτικα και άλ-
λα” επί λέξει: “Παρακαλούμε τον Δήμο να
μας στείλει την απόφαση”).

Η ανάγκη ψήφισης κανονισμού λειτουργίας
νεκροταφείων ήταν ομόφωνη απόφαση από το
Δημοτικό μας Συμβούλιο και τούτο γιατί υπήρ-
χε αναρχία σε όλα τα νεκροταφεία του Δήμου
μας και έπρεπε να μπει κάποια τάξη. Όσο για
το αν υπήρξε διαφωνία από την αντιπολίτευση
εκεί που διαφώνησαν ήταν προς το ύψος των
τελών πράγμα που συμβαίνει από την εκάστο-
τε αντιπολίτευση να διαφωνεί για λόγους ευ-
νόητους.

2. Στα άρθρα 3,4,6 και 9 στο σχόλιό σας  τι
σημαίνει νόμιμος τίτλος σας πληροφορώ ότι
με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής η ο-
ποία θα ψηφιστεί και από το Δημοτικό Συμβού-
λιο διευκρινίζεται ότι όλοι οι τάφοι που υπήρ-
χαν έως την ψήφιση του κανονισμού λειτουρ-
γίας Νεκροταφείων θεωρούνται οικογενειακοί
χωρίς να χρειάζονται τίτλους ή αποδείξεις.

3. Συγγενικός τάφος δεν υπάρχει.
4. Τέλος φύλαξης οστεοφυλακίου δεν υπάρ-

χει.
5. Στο άρθρο 16,19 προβλέπεται η παραχώ-

ρηση αρμοδιοτήτων στα Τοπικά Συμβούλια γύ-
ρω από τα νεκροταφεία και για πολλές άλλες
αρμοδιότητες που αναφέρονται στο ΔΚΚ οι ο-
ποίες παραχωρούνται με απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου το οποίο μπορεί να γίνει εν
ευθέτω χρόνω.

Όσο για την διάθεση των χρημάτων από τα
έσοδα των Νεκροταφείων στο ίδιο χωριό θα
ήθελα να σας πληροφορήσω ότι ο Δήμος είναι
ενιαίος και έχει ένα ταμείο το οποίο το διαχει-
ρίζεται η Δ.Ο.Υ. Δημητσάνας και για τυπικούς
λόγους δεν μπορούν να υπάρχουν 25 ταμεία
όσα είναι και τα νεκροταφεία του Δήμου μας.
Στην ουσία όμως τα χρήματα που εισπράττο-
νται από κάθε πηγή σε κάθε χωριό είναι αντα-
ποδοτικά τέλη και επενδύονται σε αυτό. Το
ίδιο συμβαίνει και με άλλές πηγές χρηματοδό-

τησης (ΣΑΤΑ, ΚΑΠ,ΠΕΠ,ΟΠΑΧ κλπ) όπου κατα-
νέμονται τα χρήματα με απόφαση το Δημοτι-
κού Συμβουλίου σύμφωνα με τις ανάγκες του
κάθε Τ.Δ. όπως το μέγεθος του τόσο σε πλη-
θυσμό σύμφωνα με την τελευταία απογραφή
όσο και τις παροχές ύδρευσης και ΔΕΗ,  π.χ το
ένα χωριό έχει ανάγκη ύδρευσης το άλλο από
πλατεία το άλλο από αγροτικούς δρόμους και
ούτω  καθεξής.

Νομίζω ως προς την σύσταση οικογενεια-
κών τάφων σας καλύπτει το άρθρο 6 όσο για το
κόστος αυτό καθορίζεται με απόφαση του Δη-
μάρχου ή του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα
με τις ιδιαιτερότητες κάθε νεκροταφείου.

Στο άρθρο 10 παράγραφο 1 θα προστεθεί
ότι όσοι  έχουν κηδευτεί δημοσία Δαπάνη και
όσοι έχουν παραχωρήσει ή παραχωρούν χώρο
για ίδρυση ή επέκταση νεκροταφείου σε έν-
δειξη ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης της προ-
σφοράς του θα απαλλάσσονται των τελών συ-
ντήρησης.

Θα πρέπει οι συμπατριώτες μας να καταλά-
βουν ότι το τέλος των 20,00 ευρώ ετησίως
είναι για την συντήρηση των νεκροταφείων και
όχι για τέλη παραχώρησης που πολλοί από
εμάς έχουμε πληρώσει.

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι σύμβουλοι
Κανένας από εμάς δεν θέλει να μην τα έχει

καλά με τους συμπατριώτες μας και όλοι γνω-
ρίζουν ότι τα έσοδα από τα νεκροταφεία είναι
ανταποδοτικά και θα επενδύονται στα νεκρο-
ταφεία που εισπράττονται. Επίσης όλοι γνω-
ρίζουν ότι στα δέκα χρόνια δεν έχει πληρώσει
κανένας ούτε  μία δραχμή αλλά έχουν γίνει
πολλά όπως το οστεοφυλάκιο, μανδρότοιχος
στην κάτω πλευρά του νεκροταφείου, δρόμος
που οδηγεί στο νεκροταφείο, μήπως θυμόσα-
στε πως ήταν ο δρόμος που οδηγούσε στο
νεκροταφείο (λάσπες κλπ), άνοιγμα με την τσά-
πα του Δήμου τάφων λόγω του σκληρού εδά-
φους και κόψιμο των χορταριών όπως ορισμέ-
νοι ειρωνικά αναφέρουν σε αναφορά τους προς
τον Δήμο και σας πληροφορώ ότι εντός του
έτους θα επενδυθούν στο Νεκροταφείο Σέρ-
βου περίπου 10.000,00 ευρώ σε τσιμεντο-
στρώσεις διαδρόμων κλπ.

Κύριοι
Τίποτα δεν γίνεται εν κρυπτώ, όλες οι απο-

φάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι στην
διάθεση όλων και να λάβετε υπόψιν σας ότι και
εμείς αγαπάμε το χωριό μας και τους συμπα-
τριώτες μας και έχουμε και εμείς τις ευαισθη-
σίες μας και προσωπικά σας διαβεβαιώ ότι η
αγάπη μου για τον δήμο μας και ειδικότερα για
το Χωριό μας ήταν η αφορμή που ασχολήθηκα
με τα κοινά και όχι το ατομικό μου συμφέρον
και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά αυτοί που
υποστηρίζουν  το δεύτερο γιατί με ξέρουν πο-
λύ καλά και δεν λένε την αλήθεια.

Κλείνοντας θα ήθελα να διευκρινίσω για μια
ακόμη φορά ότι το τέλος των 20,00 ευρώ είναι
για την συντήρηση των νεκροταφείων και δεν
έχει καμία σχέση με το τέλος παραχώρησης
που οι περισσότεροι από τους πατριώτες μας
έχουν πληρώσει.

Μετά τιμής  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΙΑΣ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΡΑΣ

Ολοκληρώθηκε το έργο της αντικατά-
στασης των εξωτερικού υδραγωγείου για
το Τ.Δ. Κοκκορά παράλληλα δόθηκε λύση
τόσο για τον οικισμό Αγάλω όσο και για το
Τ.Δ. Κακουραίικων, αφού πλέον αυξήθηκε η
ποσότητα του νερού και καλύπτει τις ανά-
γκες των κατοίκων. Επίσης αντικαταστάθη-
κε το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης στο Τ.Δ.
Σέρβου και συγκεκριμένα από την Κοκκινό-
βρυση έως το Σουλινάρι. Παράλληλα έχει
προγραμματισθεί και η αντικατάσταση του
εξωτερικού υδραγωγείου για το Τ.Δ. Πυρ-
ρή και σύντομα θα ξεκινήσουν οι εργασίες.
Στο Τ.Δ. Αγίου Ιωάννη λόγω του σοβαρού
προβλήματος ύδρευσης που υπάρχει, έγινε
νέο δίκτυο από την γεώτρηση που προϋπήρ-
χε προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες
για την άρδευση των κήπων, σύντομα θα ξε-
κινήσουν και οι εργασίες για την αντικατά-
σταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης.

Υπογράφτηκαν οι συμβάσεις που αφο-
ρούν τρία έργα από το πρόγραμμα “ΘΗΣΕ-
ΑΣ” συγκεκριμένα: α) Ανάπλαση πλατείας
στο Τ.Δ. Λυσσαρέας, β) Κατασκευή τοίχων
αντιστήριξης στο Τ.Δ. Χρυσοχώρι και στο οι-
κισμό Αράπηδες του Τ.Δ. Σέρβου και γ) Α-
νάπλαση κοινόχρηστων χώρων για το Τ.Δ.
Λιοδώρας (έμπροσθεν της Εκκλησίας του Α-
γίου Νικολάου) και στο Τ.Δ. Λουτρών (Ολο-
κλήρωση πλατείας οικισμού Ιαματικών Πη-

γών, Τοποθέτηση κάγκελου στο μνημείο Η-
ραιατών και Ολοκλήρωση ανάπλασης υπαί-
θριου χώρου στο δημοτικό Σχολείο.

Ανατέθηκε σε Ιδιωτικό Μελετητικό Γρα-
φείο η σύνταξη μελέτης για την αξιοποίηση
του φαραγγιού της “Γκούρας” το οποίο με
το φυσικό κάλος που διαθέτει θα συμβάλει
στα μέγιστα στην ανάπτυξη του Δήμου μας.

Παραλήφθηκε το πρώτο πυροσβεστι-
κό όχημα που χορηγήθηκε δωρεάν στον Δή-
μο μας από την εταιρεία ΕΛΜΑ – MAZDA,
εντός τους μηνός αναμένεται να μας χορη-
γηθεί και δεύτερο όχημα προσφορά της Ε-
ΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Ο Δήμαρχος και το Δη-
μοτικό Συμβούλιο ευχαριστούν θερμά τους
χορηγούς για την τόσο σημαντική προσφο-
ρά τους τα οποία οχήματα προβλέπεται να
προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες. Επίσης
από την Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS
Α.Ε. αναμένεται η έγκριση χορήγησης ενός
καταστροφέα θάμνων ο οποίος θα χρησιμο-
ποιηθεί για τον καθαρισμό της παράπλευ-
ρης βλάστησης των δρόμων.

Στην προμήθεια ενός μεγάλου βυτίου
καθώς και μηχανολογικού εξοπλισμού προ-
χώρησε ο Δήμος μας τα οποία θα χρησιμο-
ποιούνται στην κατάσβεση των πυρκαγιών
όπως επίσης και για άλλες καθημερινές α-
νάγκες του Δήμου μας.

Ψηφίσθηκαν από την Δημαρχιακή Επι-

τροπή του Δήμου μας οι πιστώσεις που α-
φορούν την διάνοιξη ζωνών πυρασφάλειας
όπως επίσης και η συντήρηση της αγροτι-
κής οδοποιίας στα Τοπικά Διαμερίσματα και
άρχισε η υλοποίηση των έργων.

Άρχισαν και πάλι οι εργασίες των δύο
έργων “Ανάπλαση εισόδων – εξόδων” ύστε-
ρα από την διακοπή των εργασιών που είχε
γίνει και αναμένεται ότι έως τις αρχές του
Φθινοπώρου να έχουν ολοκληρωθεί και τα
δύο έργα.

Δημοπρατήθηκε εκ νέου η εργασία της
αποκομιδής των απορριμμάτων για τις 23
Ιουλίου. Το θέμα της αποκομιδής των απορ-
ριμμάτων απασχόλησε τους προηγούμενους
μήνες τον Δήμο μας στην προσπάθειά του
να βρει κατάλληλο χώρο για την εναπόθεση
αυτών, ευελπιστούμε ότι σύντομα θα βρε-
θεί η σωστή λύση.

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατα-
σκευή του νέου Δημοτικού Σχολείου Λιοδώ-
ρας από τον Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

Συνεχίζεται το έργο “Ανάπλαση κοινό-

χρηστων χώρων στα Τ.Δ.” ήδη ολοκληρώ-
θηκαν οι εργασίες στα Τ.Δ. Κακουραίικων,
Αγίου Ιωάννη, Λιοδώρας, Σαρακίνι, Λυσσα-
ρέας, στο οικισμό Μπαρδάκι του Τ.Δ. Κοκ-
κορά και στον οικισμό Αγιονέρι του Τ.Δ. Λου-
τρών, υπολείπονται οι εργασίες στο Τ.Δ. Πα-
λούμπα και στο οικισμό αυτού Παπαδά, στο
Τ.Δ. Σέρβου και στον οικισμό αυτού Αράπη-
δες, και στους οικισμούς Παρνασσού και Λώτι
του Τ.Δ. Λουτρών.

Ολοκληρώνεται το έργο της ασφαλτό-
στρωσης του Δρόμου “Άγιος Ιωάννης – Γέ-
φυρα Σέκουλα”, τμήμα δρόμου “Παρνασσός
– Λουτρά” όπως επίσης και τμήμα του Δρό-
μου “Ψάρι – Λυκούρεση” από την Νομαρ-
χιακή Αυτ/ση Αρκαδίας. Επίσης προχώρησε
και η συντήρηση του δρόμου “Ράφτη – Με-
λισσόπετρα”.  Σοβαρό πρόβλημα όμως εξα-
κολουθεί να υπάρχει με τα υπόλοιπα τμήμα-
τα των επαρχιακών δρόμων που υπάρχουν
στον Δήμο μας αφού υπάρχουν τμήματα τα
οποία η διάβαση με οχήματα είναι σχεδόν
αδύνατη.

συνέχεια στη σελ. 12



Aρ τ ο ζ ή ν ο ς12 Ιούλιος - Αύγουστος 2008

συνέχεια από τη σελ. 7

Ένα κλαράκι δάφνης στον Θ. Κ. ΤρουπήΈνα κλαράκι δάφνης στον Θ. Κ. ΤρουπήΈνα κλαράκι δάφνης στον Θ. Κ. ΤρουπήΈνα κλαράκι δάφνης στον Θ. Κ. ΤρουπήΈνα κλαράκι δάφνης στον Θ. Κ. Τρουπή

ôåñßíá Óïõ- êáé ôá ðáéäéÜ
Ôïõò. ÄéáêñéôéêÜ. (Ðïõ óç-
ìáßíåé ôïýôï ôï “äéáêñéôéêÜ”
ü÷é åõãåíéêÜ ìá ãéá ðåñáé-
ôÝñù, ùò ðÝñá ðÝñá óêÝøç
êáé êñéôéêÞ).

Êáé áðåõèýíïìáé ìå ëüãïí
ü÷é áðëþò “áäüêéìïí” ìá
“Üðñåðïí”

ÊõñéïëåêôéêÜ “óêáíäá-
ëþäç”.

Ôá äþñá ôïõ èá-
íÜôïõ.

Áò ðïýìå, ëÝåé ï ÐïéçôÞò,
ï “óïöüò Üíèñùðïò”, üðùò
ôïí áðïêáëïýóå, ï Äùäå-
êáíÞóéïò Öþôçò ÂáñÝëçò.
Áò ðïýìå, ëÝù, üôé Ý÷åé êáé
ï èÜíáôïò ôá äþñá ôïõ. Ôé
ïîýìùñá åßíáé áõôÜ; Áíáñ-
ñùôçèÞêáôå êé´üëáò. Áêïýò ï èÜíáôïò äþñá;
Äåí ôá èÝëïõìå ôá äþñá ôïõ. Áò õðïèÝóïõìå
ëÝù.

ÐïéÜ åßí´áõôÜ ôá äþñá ôüôå;
Ôá äþñá ôïõ èáíÜôïõ; Ìá:

-Íá ìðïñïýìå íá êëáßìå ÷ù-
ñßò íôñïðÞ, ëÝåé ï ÐïéçôÞò.

-Íá áíÜâïõìå ôï êåñÜêé ìáò
óôçí ÐáíáãéÜ, ÷ùñßò êáíÝíá
øÝìá áð´ ôçí êáñäéÜ ìáò.

-Íá ðñïóåõ÷üìáóôå ìÝóá
ìáò ôçí ßäéá ðñïóåõ÷Þ, óáí
ðïõ áêïýìå êáé ôï íéþèïõìå
áìßëçôïé ôï ßäéï áçäüíé.

¸ôóé êáé åìåßò. Áõôü ôï íõ-
÷ôåñéíü áçäüíé ôïõ Ðáñáäåß-
óïõ áò ôï áêïýìå ðñïóåõ÷ü-
ìåíïé.

¹ôáí ðñáãìáôéêÜ ãåííáßá
êáñäéÜ ôçò ÏéêïõìÝíçò ï Èü-
äùñïò. Ôþñá óêÝöôïìáé ôé ÷á-
ñÝò èá êÜíïõí ô´áããåëïýäéá
ô´ïõñáíïý êáé ôçò ãçò óáí èá
ôá âÜíåé íá ôñáãïõäïýí....

ÁìÜñáíôá ôá óôÝöáíá.
Áéþíéá êáé ðÜíóåðôç ç ìíÞìç Óïõ ðïëõáãá-
ðçìÝíå ìáò Èüäùñå.

έχουμε ένδειξη ότι ήταν στρατιώτης όταν εξα-
φανίσθηκε. Κανείς δεν μας τον ανέφερε και
υποθέτουμε ότι οι συγγενείς του θα έχουν λόγο
να μη τον αναφέρουν. Κατά μια εκδοχή έφυγε
στο εξωτερικό.

3)Η Σταυρούλα Μίχου Μαραγκού πράγματι
σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα στα Δεκεμ-
βριανά, όπως γράφει ο Θ. Τρουπής στο βιβλίο
του και όπως διαπιστώσαμε και εμείς από τις
πληροφορίες που συγκεντρώσαμε (βλ. σχετικό
κείμενο).

4)Ο Γεώργιος Παναγόπουλος είναι βέβαιο ότι
σκοτώθηκε το 1944. Επ’ αυτού ρωτήσαμε το γιο
του Φώτη που ήταν αρκετά μεγάλος τότε για να
θυμάται Ο Β. Δάρας προφανώς έχει λάθος στο
βιβλίο του. Στο δημοτολόγιο της Κοινότητας Σέρ-
βου δεν είναι γραμμένος σωστά, γιατί κανείς
δεν τον έγραψε τότε, αλλά το βιβλίο ενημερώ-
θηκε μετά το 1950.

5)Τις χρονολογίες θανάτου των Δημητρόπου-
λου Δημητρίου και Δάρα Νικολάου (7ος/43) τις
έχουμε ήδη διορθώσει, όπως μπορείς να ιδείς
στον προηγούμενο ΑΡΤΟΖΗΝΟ.

6)Για το Δάρα Νικόλαο του Ανδρ νομίζουμε
ότι δεν έχεις δίκιο και δεν συμφωνούμε με την
προσέγγιση που κάνεις. Σκοτώθηκε εν υπηρεσί-
α και αυτό είναι αρκετό. Το να διαπιστώσουμε
τις συνθήκες υπό τις οποίες σκοτώθηκε δεν το
θεωρούμε απαραίτητο. Το γεγονός ότι ήταν ε-
νωμοτάρχης δεν σημαίνει ότι ήταν συνεργάτης
των Γερμανών στην Κατοχή. Αλίμονο αν όλους,
όσους υπηρέτησαν σε δημόσιες θέσεις στη διάρ-
κεια της Κατοχής του ονομάσουμε δωσίλογους
ή συνεργάτες των Γερμανών. Ως γνωστόν αρ-
χηγός της Αστυνομίας τότε ήταν ο Έβερτ, ο ο-
ποίος γλίτωσε αρκετούς Έλληνες Εβραίους, δί-
νοντας τους ταυτότητες ότι ήταν χριστιανοί. Θα
τον πούμε και αυτόν δωσίλογο; Το να αποκλεί-
σουμε κάποιον που πέθανε για την πατρίδα από

την αναγραφή του στο ηρώο, είναι σα να σκοτώ-
νουμε τη μνήμη του. Θεωρούμε αυτό τον θάνα-
το, της μνήμης, πολύ σοβαρότερο από τον φυσι-
κό που του συνέβη τότε και γι αυτό με κανένα
τρόπο δεν θα συνεργήσουμε σε αυτό. Το να προ-
σπαθήσουμε εμείς να δικάσουμε ποιος ήταν πε-
ρισσότερο πατριώτης και ποιος λιγότερο, είναι
εξαιρετικά επικίνδυνο, ιδίως αν αφήσουμε να
μας παρασύρει η συμπάθεια προς τη μια ή την
άλλη ιδεολογία ή προσωπικοί μας λόγοι.

Χαιρόμαστε που συμφωνείς με το άρθρο του
“Α” με τίτλο “ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ;” Το άρ-
θρο αυτό μας εκφράζει απόλυτα γιατί εμείς το
γράψαμε τότε. Πέρασαν από τότε 5 ολόκληρα
χρόνια, ζυμώθηκε η ιδέα και πιστεύουμε ότι
έχει πια ωριμάσει. Ελπίζουμε ότι μέχρι το τέ-
λος της θητείας αυτού του ΔΣ, που λήγει τον
Δεκέμβριο, να έχουν γραφεί τα ονόματα, για
να εκπληρωθεί η εντολή που έχουμε πάρει από
τη ΓΣ. Δεν μπορεί να ζούμε ακόμη και σήμερα
στο εμφυλιοπολεμικό κλίμα και να μη μπορού-
με να ανεχθούμε τους ιδεολογικούς μας αντιπά-
λους. Πρέπει οι ζωντανοί να χωρέσουμε όλοι
σε αυτή την πατρίδα και οι νεκροί να χωρέ-
σουν όλοι στο ίδιο μνημείο, στην ίδια πλάκα.
Άλλωστε οι άνθρωποι που πέθαναν για την πα-
τρίδα (όπως ο καθένας το εννοούσε), αγωνί-
σθηκαν για ένα όνειρο, να την κάνουν καλύτε-
ρη. Αν υλοποιήσουμε το όνειρο τους και κάνου-
με την πατρίδα μας καλύτερη, θα δικαιωθεί και
η θυσία τους. Η ιστορία έχει δείξει ότι οι Έλλη-
νες προοδεύουμε και μεγαλουργούμε όταν πά-
με όλοι μαζί. Αντίθετα, όταν τραβάμε ο ένας
στο ένα άκρο και ο άλλος στο άλλο, κανένα
καλό δεν προκύπτει.

Ας συμφιλιωθούμε λοιπόν, ας συγχωρήσου-
με και ας ανεχθούμε. Ας συμφωνήσουμε σε
κάτι τόσο απλό, θα είναι το καλύτερο μνημόσυ-
νο στους νεκρούς μας.

Απάντηση ΔΣ. στον Ηλία Μπόρασυνέχεια από τη σελ. 9

ρεί να αναπροσαρμόζονται τα τέλη και δικαιώμα-
τα που προβλέπει ο παρών κανονισμός.

2. Αν στην απόφαση αναπροσαρμογής δεν ο-
ρίζεται χρόνος ενάρξεως της ισχύος της η ανα-
προσαρμογή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του
επόμενου έτους.

ΑΡΘΡΟ 22:  Ισχύς του κανονισμού – περι-
πτώσεις μη προβλεπόμενες.

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για όλα τα νε-
κροταφεία των Δημοτικών Διαμερισμάτων και ως
προς την ανακομιδή έχει εφαρμογή και για τους
μέχρι σήμερα ενταφιασμένους.

2. Η ισχύς του θα αρχίσει αμέσως μετά την
δημοσίευσή του με ανάρτηση στις πινακίδες του
καταστήματος του Δήμου και στους συνήθεις
τόπους δημοσιεύσεων των Δημοτικών Διαμερι-
σμάτων, όπως προβλέπει το άρθρο 79 του
Ν.3463/2006.

3. Περιπτώσεις μη προβλεπόμενες από τον
παρόντα κανονισμό ρυθμίζονται με αποφάσεις

του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες με ευθύ-
νη του Προεδρείου, αποτελούν παράρτημα αυ-
τού.

ΑΡΘΡΟ 23: Αλλαγή ή τροποποίηση του Κανο-
νισμού

Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του παρόντος
κανονισμού πρέπει να ψηφισθεί από την από-
λυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24: Τελική διάταξη.
Όποιος παραβαίνει τον παρόντα κανονισμό τι-

μωρείται σύμφωνα με το άρθρο 459 του ποινι-
κού κώδικα, εκτός από τις άλλες επί μέρους
κυρώσεις που δυνατόν να προβλέπονται.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 57/
2007.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και
υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Σ.Υ.      ΤΑ ΜΕΛΗ Τ.Υ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Στ.Χριστόπουλος
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μιχ. Κότσικας

Απόφαση Δήμου Ηραίας για νεκροταφεία

συνέχεια από τη σελ. 11

Tα Οικονομικά μας

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ

AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑAΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑAΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑAΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑAΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
151002101091057151002101091057151002101091057151002101091057151002101091057

Αγαπητέ πατριώτη:
-Εσύ που έχεις την οικονομική δυνατότητα βοή-
θησε τώρα που τα έργα του Συνδέσμου βρίσκο-
νται σε εξέλιξη,  να γίνει κάτι περισσότερο.
-Εσύ που δεν έχεις ιδιαίτερη οικονομική άνεση,
μπορείς να πληρώσεις 20 ευρώ, την συνδρομή σου
για τα έξοδα της εφημερίδας. Το φύλλο που κρα-
τάς κόστισε περίπου 750 ευρώ.
Υπογραμμίζεται πως στη στήλη των οικονομικών
καταγράφονται με κάθε λεπτομέρεια τα “έσοδα-
έξοδα” του Συνδέσμου, ώστε πολύ εύκολα κάθε
πατριώτης να μπορεί βρει όποια σχετική πληρο-
φορία θέλει.

ΕΣΟΔΑ  31/05/2008- 10/07/2008
Α) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ.
904 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ .......................... 20
958 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι. ................. 50
957 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤ. ............... 20
962 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ .................... 10
977 ΝΤΑΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ .............................. 500
970 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Ι. .................... 20
971 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡ. Κ. .................... 20
972 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ............................ 20
973 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΓΙΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡ. ....... 20
974 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ –ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΑ ΚΑΝ. ...... 20
905 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤ. ................ 100
969 ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ* ...............................
       ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ......... 100
956 ΤΡΟΥΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ (Γιωργιού) ........ 50
978  ΣΧΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΘΕΟΔ. ........................ 50
        (στη μνήμη του αδερφού του Νίκου)
358 ΣΤΡΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΗΛΙΑ ........................ 50
      (στη μνήμη  Σταυρούλας Μαραγκού)
 Β) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤ. ΚΕΝΤΡΟ.
976 ΝΙΚΟΣ, ΤΑΚΗΣ & ΘΑΝΟΣ Δ. ΣΧΙΖΑΣ ....... 200
      (στη μνήμη Θεοδώρου Κ. Τρουπή)
Γ) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΩΡΙΟΥ
     ΚΑΙ ΤΟΜΟΥΣ “ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ”.
Aποδείξεις 959 και 961 ................................ 175

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ............... € 1.425
Δ) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ.
Αποδείξεις 954, 955, 960, 963-968 και 975 ............ 4.495

ΕΞΟΔΑ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Α) ΣΥΝΗΘΗ.
89 “ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ” (φ. 167)+ΤΑΧ/ΚΑ ............ 545
97-98 Δ.Ε.Η. – Ο.Τ.Ε. ..................................... 67
99 ΤΑΧΥΔΡ. ΣΥΣΤ. ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ...................... 18
6   50 ΑΦΙΣΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ......................... 40
5   25 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΩΡΙΟΥ ....................... 400
4  10 ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΒΛ. “ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ” ............... 260
90  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 9 ΜΗΝΩΝ ......................... 95

ΣΥΝΟΛΟ .................................. 1.425
Β) ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.
91-95 ΑΓΚΩΝΑΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ................... 695
96 ΠΡΕΚΙΑ ....................................................  230
589 ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΕΣ ΜΑΡΚΙΖΑΣ ............... 448
7 ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛ.  ΠΕΤΡΑΣ ....................... 1.010
8 ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛ. ΜΠΕΤΩΝ ...................... 6.000
9 ΑΜΟΙΒΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ................................ 150
 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ................................ 8.533

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ...... 9.958
*Ευχαριστούμε τον πατέρα Γεωργακόπουλο Πα-

ναγιώτη για τις ευχές του και τα καλά του λόγια
για την εφημερίδα μας. Του ευχόμαστε υγεία και
μακρoημέρευση

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
(Σύμφωνα με ενημέρωση από το Εκ. Συμβούλιο)
Α) Στη μνήμη ΝΙΚΟΛΑΟΥ Θ. ΣΧΙΖΑ.
 (Για Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου)
1) Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ................................. 500
2) ΕΛΕΝΗ Π. ΔΡΕΛΙΩΖΗ ................................. 50
3) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΑΓ. ΣΧΙΖΑ ............................... 50
4) ΚΩΝ. & ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΠΑΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ..... 100
5) ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΣΧΙΖΑΣ .................................. 50
Β) Στη μνήμη ΚΟΥΛΑΣ ΔΑΡΑ.
(Για Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής)
1) Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ................................. 300
2) ΔΑΡΑΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ ................................... 50
3) ΔΑΡΑΣ Ν. ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ .............................. 50
ΔΑΡΑΣ Ν. ΧΡΗΣΤΟΣ ....................................... 50
Γ) Η οικογένεια ΓΕΩΡΓΙΟΥ Λ. ΒΕΡΓΟΥ.
1) Στη μνήμη ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΑΛΑΡΗ ............... 50
   (Για Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου) .............
2) Στη μνήμη ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΒΕΡΓΟΥ ................. 25
   (Για  Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής) ...................
3) Στη μνήμη Θ. Κ. ΤΡΟΥΠΗ .......................... 25
    (Για  εξωκλήσι Προφήτη Ηλία)

 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ............ 1300

Μικρά, ασήμανταΜικρά, ασήμανταΜικρά, ασήμανταΜικρά, ασήμανταΜικρά, ασήμαντα

και ...άσχετακαι ...άσχετακαι ...άσχετακαι ...άσχετακαι ...άσχετα
Ενδιαφέρον κείμενο στην εφημερίδα “Νέα

Ημέρα”, της 20-3-1928, που βρήκε και μας
έστειλε η Φανή Παναγοπούλου-Μάνου.

“Ορισμένα τινά Ελληνικά θήλεα ζητούν να
δοθεί ψήφος εις τας γυναίκας. Σχετικώς με το
ίδιον τούτο θέμα διαπρεπέστατος επιστήμων εί-
χεν άλλοτε αναπτύξη από του βήματος της βου-
λής το επιστημονικώς πασίγνωστον, άλλως τε,
γεγονός ότι παν θήλυ διατελεί εις ανισόρροπον
και έξαλον πνευματικήν κατάστασιν ωρισμένας
ημέρας εκάστου μηνός. Επειδή, εν τούτοις, αι
ημέραι αύται, δεν συμπίπτουν ως προς όλα τα
θήλεα, είναι αδύνατον να ευρεθεί ημέρα πνευ-
ματικής ισορροπίας και ψυχικής γαλήνης όλων
των θηλέων, ώστε την ευτυχή εκείνην ημέραν
να γίνονται εκάστοτε εκλογαί. Η  γυναικεία συ-
νεπώς ψήφος είναι πράγμα επικίνδυνον, άρα α-
ποκρουστέον”.

Πριν μερικούς μήνες έγινε ένας διαγωνι-
σμός στο Πανεπιστήμιο “Delgi” “Ποιος θα πιει
την περισσότερη Coke (κόκα-κόλα)”. O νικητής
ήπιε 8 μπουκάλια και πέθανε επί τόπου από την
υπερβολική δόση “μελανικής διοξίνης” στο αίμα
του και μη επαρκούς οξυγόνωσης. Από τότε ο
πρύτανης απαγόρευσε τα αναψυκτικά από την
καντίνα του πανεπιστημίου!!!

Ένα σπασμένο δόντι αν το βάλλετε σε Coke
διαλύεται σε λίγες ημέρες. Σκεφθείτε τι κάνει
στο στομάχι και το έντερο η Coke, που είναι
πολύ ποιο ευαίσθητα όργανα.

Συμπαθούμε, εκτιμούμε και αγαπάμε κά-
ποιον, όχι γιατί εμείς είμαστε οι καλοί, αλλά γιατί
αυτός μας “το επιβάλλει”, με τη συμπεριφορά
του, την εμφάνισή του και την εν γένει προσω-
πικότητά του. Τι λέτε;

Αν θέλει κάποιος να λύσει πραγματικά κά-
ποιο του πρόβλημα, θα πρέπει να δεχθεί πως η
κύρια ευθύνη του ανήκει. Αλλιώς δεν πρόκειται
να το λύσει ποτέ, ιδίως αν θεωρεί πως φταίνε
μόνο οι άλλοι. Διαφωνείτε;

Με το να φωνάζει κανείς δεν σημαίνει πως
έχει οπωσδήποτε δίκιο, ή πως θα πείσει το συνο-
μιλητή του για την ορθότητα της θέσης του. Α-
ντίθετα με τις φωνές του, έχει μεγάλη πιθανότη-
τα να χάσει μέρος από το δίκιο του.

Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν πως το
καλό και το κακό είναι δεμένα από τις δύο άκρες
της ίδιας κλωστής. Όταν τραβάμε το ένα έρχε-
ται κοντά και το άλλο. Ή  εκεί που υπάρχει δρά-
ση,  υπάρχει και αντίδραση...

Σε μια εφημερίδα πολιτιστικού συνδέσμου
σαν τον δικό μας διάβασα το εξής:

“Πατριώτη μη ρωτάς τι έκανε ο Σύλλογος
του χωριού σου για σένα. Αναρωτήσου τι έ-
κανες εσύ για το Σύλλογο. Τότε θα γίνουν
πολλά, για πολλούς. Αν μπορείς να υλοποιή-
σεις αυτά που υποστηρίζεις, μπράβο σου. Α-
πόδειξέ το. Αν δεν μπορείς, άσε τους άλλους
να κάνουν αυτό που  μπορούν.”

Πως σας φαίνεται;
Σε θέματα πατριωτικών συλλόγων, όπως ο

δικός μας, τα σχόλια και οι απαντήσεις συμβά-
λουν στην  πληρέστερη ενημέρωση των πατριω-
τών, αρκεί να μην χρησιμοποιούνται απαξιωτι-
κοί χαρακτηρισμοί, να μη θίγεται η προσωπικό-
τητα κανενός (ούτε η μνήμη πεθαμένων), να μην
έχουν σχέση με προσωπικές διαφορές και να
μην υποστεί φθορά ο   Σύνδεσμος και σταδιακά
οδηγηθεί σε διάλυση .

Γνήσια Σερβαίικη παροιμία: “Τώρα λένε
γεια σου Παρασκευή”. Βασίζεται σε πραγμα-
τικό γεγονός και όποιος δεν το ξέρει ας ρωτήσει
να το μάθει.

Κάποιες  παροιμίες που θυμάμαι από παιδί
στο χωριό.

“Ο διακονιάρης κανά “κουμούτσι” ψω-
μί θέλει, από δρόμους ξέρει...”

“Θα απηδίκω Τάτα, θα σε ιδώ παιδί
μου”.

“Το σκυλί που γαβγίζει, δεν δαγκώνει”.
“Όσοι είναι απόξω απ΄το χορό, πολλά

τραγούδια ξέρουν”
  Ο αργόσχολοςΟ αργόσχολοςΟ αργόσχολοςΟ αργόσχολοςΟ αργόσχολος
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Eoρτασμός Aϊ Λιά 2008

Δάπεδο Πρόναου Κοιμ. Θεοτόκου

συνέχεια στη σελ.2

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΙ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ
ΣΥΛΛΟΓΟΙ 2008

ÅÉÍÁÉ ãåãïíüò ðùò ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ðïëëïß ðáôñéùôé-
êïß-ðïëéôéóôéêïß óýëëïãïé, üðùò ï äéêüò ìáò, õðïëåéôïõñãïýí
Þ âñßóêïíôáé óå áäñÜíåéá. Äýï, êáôÜ ôç ãíþìç ìáò,  åßíáé ïé
âáóéêïß ëüãïé:

Á) Ìå ôçí ðÜñïäï ôùí åôþí Ý÷ïõí åîáóèåíÞóåé ïé äåóìïß
ôùí íåüôåñùí ðáôñéùôþí, ôüóï ìå ôï ÷ùñéü êáé ôïõò ìåãáëý-
ôåñïõò ðáôñéþôåò,  üóï êáé ìåôáîý ôïõò.

Â) Óôçí åðï÷Þ ìáò, ìå ôïõò ãñÞãïñïõò ñõèìïýò ôçò æùÞò
êáé ôéò ðÜñá ðïëëÝò áíÜãêåò, äýóêïëá áðïöáóßæåé êáíåßò íá
äéáèÝóåé ôï ÷ñüíï ôïõ ãéá óõëëïãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò, Ðïëý
ðåñéóóüôåñï, üôáí óêÝöôåôáé üôé óôï ôÝëïò ìðïñåß êÜðïéïé
ðáôñéþôåò ôïõ, ü÷é ìüíï íá ìçí áíáãíùñßóïõí ôçí ðñïóöïñÜ
ôïõ áëëÜ íá ôïí êáôçãïñÞóïõí êéüëáò.

Ï ÄÉÊÏÓ ìáò Óýíäåóìïò åõôõ÷þò ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá âñß-
óêåôáé óå éêáíïðïéçôéêÞ äñáóôçñéüôçôá êáé åëðßæïõìå íá
óõíå÷ßóåé óôïí ßäéï Þ êáé óå êáëýôåñï ñõèìü. Áõôü åîáñôÜôáé
áðü üëïõò ìáò ðïõ, åêôüò ôùí Üëëùí, ðñÝðåé íá óôçñßæïõìå
ôïõëÜ÷éóôïí çèéêÜ áõôïýò ðïõ åèåëïíôéêÜ êáé áíéäéïôåëþò
ðñïóöÝñïõí ôéò üðïéåò õðçñåóßåò ôïõò. Áí åßìáóôå Üêñéôá
åðéêñéôéêïß êáé êáôÞãïñïé ãéá ôï ðáñáìéêñü åßíáé åðüìåíï íá
ìçí õðÜñ÷åé äéÜèåóç ôùí ðáôñéùôþí ãéá óõììåôï÷Þ ôïõò  óôï
ÄÓ, ìå öõóéêü åðáêüëïõèï ôï ìáñáóìü, ôçí áäñÜíåéá  Þ/êáé
ôç äéÜëõóç ôïõ ÓõíäÝóìïõ. Áõôü äåí åßíáé èåùñçôéêü, áöïý
üëïé èõìüìáóôå üôé ðñéí ëßãá ÷ñüíéá ï Óýíäåóìïò ìáò Ýöôá-
óå óå áõôü ôï óçìåßï, áöïý äåí õðÞñ÷áí õðïøÞöéïé ãéá ôï
Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï. ¸÷ïíôáò áõôÜ õðüøç ôçò ç óçìåñéíÞ
äéïßêçóç ôïõ ÓõíäÝóìïõ Ý÷åé åêöñÜóåé åðáíåéëçììÝíá óôï
ðáñåëèüí ôéò åõ÷áñéóôßåò ôçò óå üëá ôá ìÝëç ôùí ðáñåëèü-
íôùí ÄÓ, ãéáôß ðéóôåýåé ðùò üëá ðñïóÝöåñáí Ýñãï (êáèÝíá
áíÜëïãá ìå ôéò äõíáôüôçôÝò ôïõ) êáé üëá áîßæïõí åðáßíïõ.

ÄÅÍ ÕÐÁÑ×ÅÉ áìöéâïëßá ðùò üóï ðåñéóóüôåñåò åßíáé ïé
óõëëïãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò, ôüóï ìåãáëýôåñç åßíáé êáé ç
ðéèáíüôçôá íá ìç ãßíåé êÜôé áðüëõôá óùóôü. ¼ìùò äåí èá
ðñÝðåé êáíåßò íá åðéêåíôñþíåôáé óå áõôü êáé íá ðáñáâëÝðåé
ôï óõíïëéêü Ýñãï, áðü ôï ïðïßï óå ôåëéêÞ áíÜëõóç, ðñÝðåé íá
êñßíïíôáé ïé äéïéêÞóåéò. ÊÜèå ðáôñéþôçò äéêáéïýôáé íá Ý÷åé
ôéò áðüøåéò ôïõ ãéá ôá óõëëïãéêÜ ìáò, äåí åßíáé üìùò äçìï-
êñáôéêü êáé äßêáéï íá åðéìÝíåé ðùò ìüíï ïé äéêÝò ôïõ áðü-
øåéò åßíáé ïé óùóôÝò êáé íá áãíïåß ôçí ðëåéïøçößá. Óôéò äçìï-
êñáôßåò ôéò áðïöÜóåéò ôéò ðáßñíïõí ïé ðëåéïøçößåò, ôéò ïðïß-
åò üëïé ðñÝðåé íá óÝâïíôáé. Óå üôé áöïñÜ ôç óçìåñéíÞ äéïß-
êçóç ôïõ ÓõíäÝóìïõ óáò âåâáéþíïõìå ðùò ïé äçìïêñáôéêÝò
äéáäéêáóßåò ëåéôïõñãïýí ãéá üëá ôá èÝìáôá.

ÓÔÇ ÃÅÍÉÊÇ ÓõíÝëåõóç, ðïõ èá ãßíåé óôéò 7 Äåêåìâñßïõ
2008 (êáé ôçí åðüìåíç ÊõñéáêÞ ïé áñ÷áéñåóßåò), üëïé ïé ðá-
ôñéþôåò èá Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá áóêÞóïõí êñéôéêÞ óôçí
áðåñ÷üìåíç äéïßêçóç ôïõ ÓõíäÝóìïõ, íá óõæçôÞóïõí ïðïéï-
äÞðïôå óõëëïãéêü èÝìá ôïõò áðáó÷ïëåß êáé íá æçôÞóïõí ôç
ëÞøç ó÷åôéêþí áðïöÜóåùí. ÐÝñáí üìùò ôùí óõæçôÞóåùí,
åêåßíï ðïõ Ý÷åé ìÝãéóôç ðñáêôéêÞ óçìáóßá åßíáé ç åêäÞëùóç
åíäéáöÝñïíôïò ãéá ôçí åðüìåíç äéïßêçóç. Ãéá ôï ëüãï áõôü
ôï ÄÓ êÜíåé Ýêêëçóç óå üëïõò  ôïõò ðáôñéþôåò íá äçëþóïõí
üóï ãßíåôáé ðåñéóóüôåñïé õðïøçöéüôçôá. Åßíáé ëïãéêü êáé
äßêáéï íá ãßíåôáé äéáñêÞò áíáíÝùóç ôùí óõìâïõëßùí, þóôå
íá äßäåôáé ç åõêáéñßá  óå üóï ãßíåôáé ðåñéóóüôåñïõò ðáôñéþ-
ôåò íá õëïðïéïýí ôéò éäÝåò ôïõò êáé ðáñÜëëçëá íá åêðëçñþ-
íïõí ôï ÷ñÝïò ôïõò áðÝíáíôé óôï ÷ùñéü, ðñïóöÝñïíôáò ôïí
êáëýôåñï ôïõò åáõôü. Èá åßíáé êñßìá áí ìåôÜ ôç ðñïóå÷Þ
ÓõíÝëåõóç äåí âñåèïýí ôïõëÜ÷éóôïí 9 ðáôñéþôåò íá èÝóïõí
õðïøçöéüôçôá ãéá ôï ÄÓ. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ êáèÝíáò áò
áíáëÜâåé ôéò åõèýíåò ôïõ ãéá üôé ëÝåé êáé ãéá üôé êÜíåé.

ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ áêüìç íá ëÜâïõìå óïâáñÜ õðüøç ìáò üôé ìå
ôï ðñüãñáììá Êáðïäßóôñéáò 2, áðü ôï ïðïßï ãéá ôç äéêÞ ìáò
ðåñéï÷Þ ðñïâëÝðåôáé óõíÝíùóç ôùí ÄÞìùí Çñáßáò, Äçìç-
ôóÜíáò, Ôñéêïëþíùí êáé Ãüñôõíïò (ôåëåõôáßï ö. Ãïñôõíßáò)
êáé ôçí åíäå÷üìåíç, üðùò óõæçôéÝôáé, êáôÜñãçóç ôùí Ôïðé-
êþí Óõìâïõëßùí, ï ÄÞìïò èá åßíáé áðüìáêñïò áðü ôï êÜèå
÷ùñéü êáé èá ðáñáìåßíïõí ìüíï ïé ðáôñéùôéêïß Óýëëïãïé ðïõ
èá ìðïñïýí ïñãáíùìÝíá íá öñïíôßæïõí êáé íá ðñïáóðßæïõí
ôá óõìöÝñïíôá ôùí ÷ùñéþí.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΙΔΗΣΗ
Ξεκίνησαν τα έργα ανάπλασης από το Σουληνάρι προς

το χωριό.  Eκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες των
πατριωτών σε όσους πρόσφεραν τον τόπο τους για το
δρόμο και σε δεδομένη ευκαιρία ο Σύνδεσμος θα τους
τιμήσει για την προσφορά τους.  Επίσης στους Αράπη-
δες γίνονται εργασίες διαμόρφωσης του δρόμου από
τη βρύση προς το σπίτι του Μαρθολιά. Πολύ χαιρόμα-
στε με τέτοιες ειδήσεις.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε  και φέτος η γιορτή της Πανα-
γίας στο χωριό, με κοσμοσυρροή πατριωτών και φίλων τους
από όλη την Ελλάδα και χώρες του Εξωτερικού. Οι καλοί γνώ-
στες των πραγμάτων λένε πως φέτος είχε περισσότερο κόσμο
από οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Στη φωτογραφία από τη λιτα-
νεία  διακρίνονται τα παιδιά με τα εξαπτέρυγα (μπροστά ο
Παναγιώτης, εγγονός του Π. Σχίζα (της Πετρούς), ακολουθεί ο
Σπύρος, εγγονός του Κ. Δημόπουλου, τρίτος ο Νίκος Γ. Λιατσό-
πουλος και τέταρτος ο Γιώργος... (;). Στη συνέχεια ακολουθούν
δύο “νεαροί” Σχιζαίοι (ο Νίκος του Στέλιου και ο Μίμης του
Πετρόμπεη) κρατώντας την εορτάζουσα εικόνα της Παναγίας
και ακολουθούν  ο Ιερέας με τους ψάλτες και το πλήθος.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Π.Κ.ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Π.Κ.ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Π.Κ.ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Π.Κ.ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Π.Κ.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ  ΕΝΤΑΤΙΚΑΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ  ΕΝΤΑΤΙΚΑΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ  ΕΝΤΑΤΙΚΑΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ  ΕΝΤΑΤΙΚΑΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ  ΕΝΤΑΤΙΚΑ
1) ÊÉÏÓÊÉ: Όπως διαπίστωσαν οι πατριώτες που επισκέφθη-

καν το χωριό, ολοκληρώθηκε η επένδυση με πέτρα. Η ξύλινη
στέγη  με τα κεραμίδια που φτιάχνει ο πατριώτης μας εργολάβος
Γιάννης Ρουσιάς, ολοκληρώνεται πολύ σύντομα. Θεωρούμε πως
έγινε το καλύτερο δυνατό, στα πλαίσια των δικών μας δυνατοτή-
των και των συνθηκών του χωριού. Ο Νίκος Παπαγεωργίου σε
κείμενό του που δημοσιεύτηκε στην σελ. 3 και στη “Γορτυνία”
χαρακτηρίζει το έργο αυτό με τη Ομηρική φράση “Θαύμα ιδέ-
σθαι”. Και έχει ξεχωριστή σημασία όταν αυτός ο χαρακτηρισμός
γίνεται από έναν άνθρωπο πολυμαθή και με υψηλή αισθητική.  Τον
ευχαριστούμε πολύ.

2) ÊÁÃÊÅËÁ: Τοποθετήθηκαν από το Δήμο τα κάγκελα στην
καινούρια πλατεία, σύμφωνα με σχέδιο που πρότεινε ο Σύνδε-
σμος. Θεωρούμε πως και αυτά είναι μία επιτυχία. Τα υπόλοιπα
κάγκελα στην παλαιά πλατεία θα τοποθετηθούν σύντομα, μετά από
συνεννόηση  Συνδέσμου και Εκκλησίας.

3) ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÉÊÁ: Οι ηλεκτρολογικές εργασίες στην πά-
νω αίθουσα (πριν τα σοβατί-
σματα), προσφορά του πα-
τριώτη μας Θανάση Σχίζα, ο-
λοκληρώθηκαν. Να ευχαρι-
στήσουμε ιδιαίτερα τον αγα-
πητό Θανάση γιατί εκτός από
την εθελοντική προσφορά της
εργασίας του έβαλε περισσό-
τερες πρίζες και διακόπτες α-
πό τις υποσημειούμενες στη
μελέτη και επί πλέον έκανε και
τη δουλειά του εργάτη για να
μην επιβαρυνθεί ο Σύνδεσμος.
Είναι αξιέπαινος και άριστο
παράδειγμα προς μίμηση. Τον
ευχαριστούμε για μία ακόμη
φορά.

4) ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÑÁÌÐÁÓ: Έχει ανατεθεί μαζί με το κιόσκι
στον Γιάννη Ρουσιά. Έπεσε το “μπλόκ” από μπετόν στην πλευρά
του Ιατρείου και θα συνεχιστούν και οι υπόλοιπες εργασίες. Η
ράμπα θα αρχίζει από την πάνω αίθουσα σε επαφή με τον τοίχο
του ιατρείου και θα καταλήγει στο δρόμο. Θα είναι έξοδος κιν-
δύνου και επί πλέον θα εξυπηρετεί τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Κάτω από την ράμπα θα διαμορφωθεί αποθήκη και τουαλέτα για
λογαριασμό της εκκλησίας. Το κόστος της Ράμπας μαζί με τη
σκεπή του περιπτέρου έχει συμφωνηθεί στις 10.500 ευρώ. Ευχα-
ριστούμε τον Ι. Ρουσιά που μας μείωσε την τιμή κατά 1.500 ευρώ
από την αρχική του προσφορά. Ακόμη τον ευχαριστούμε γιατί
μας υποσχέθηκε πως θα  κάνει το καλύτερο δυνατό για τους
πατριώτες. Και εμείς βέβαια τον στηρίζουμε όσο μπορούμε, α-
φού και ο ίδιος αποτελεί  βασικό στήριγμα του χωριού. Την
επίβλεψη για την κατασκευή της ράμπας έχει ο αρχιτέκτονας Ι.
Μαραγκός.

5) ÅÐÅÍÄÕÓÇ ÐÅÔÑÁÓ: Το ΔΣ αποφάσισε να συνεχισθεί η
επένδυση με πέτρα της  νοτιοδυτικής πλευράς του κτιρίου και της
πλευράς προς το Ιατρείο. Η επένδυση  θα γίνει με την ίδια πέτρα
και τα ίδια αγκωνάρια που επενδύθηκε το κιόσκι. Η εργασία θα
γίνει από τους ίδιους πετράδες και η τιμή συμφωνήθηκε στα 80
ευρώ το μέτρο φατούρα. Την επίβλεψη θα έχει επίσης ο αρχιτέ-
κτονας Ι. Μαραγκός.

6) ÓÏÂÁÔÉÓÌÁÔÁ: Η εργολαβία  αυτή συμφωνήθηκε στην
τιμή των 6,5 ευρώ το μέτρο φατούρα και ελπίζουμε πως όταν
διαβάζετε την εφημερίδα θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες.

7) ÁËÏÕÌÉÍÉÁ: Επειδή η τύχη βοήθησε να παραμείνει το αυ-
τοκίνητο στο Σύνδεσμο, πιθανότατα θα μπορέσουμε να κλείσουμε
συμφωνία για τα αλουμίνια στο κιόσκι και την επάνω αίθουσα (σύ-
νολο 16 κομμάτια, αφού και τις εσωτερικές πόρτες σκεφτόμαστε

να τις κάνουμε από αλουμίνιο) πριν τη λήξη της θητείας του Συμ-
βουλίου. Δεν συζητάμε για εργασίες στην κάτω αίθουσα (εκτός από
κάποιες τρύπες για την υγρασία) αφού το κόστος είναι μεγάλο και
ξεφεύγει από τις δυνατότητες του σημερινού ΔΣ. Σε ότι αφορά στα
αλουμίνια η πρώτη μας σκέψη (και επιθυμία μας) είναι να γίνουν σε
απόχρωση ξύλου (με μπατζούρια) αυτά  που θα τοποθετηθούν στο
κιόσκι και λευκά (ή καφέ) επάλληλα (με διπλά τζάμια και σήτα,
χωρίς μπατζούρια) αυτά που θα τοποθετηθούν στην αίθουσα. Ήδη
έχουμε πάρει 3 προσφορές από αλουμινάδες της περιοχής. Αν
κάποιος πατριώτης έχει πρόσβαση σε κάποιο αλουμινά που του
έχει εμπιστοσύνη και ο οποίος θα μας κάνει καλύτερη τιμή τον
παρακαλούμε να επικοινωνήσει με το Σύνδεσμο.

Ï Ðïëéôéêüò Ìç÷áíéêüò ×ñ. Ðáíáãüðïõëïò (áñéóôåñÜ) óõ-
æçôÜåé ìå ôá ìÝëç ôïõ ÄÓ ×. Ìáñáãêü, Ã. ÂÝñãï, Ç. ×åéìþíá
êáé É.Í. ÂÝñãï ãéá äéÜöïñá ôå÷íéêÜ èÝìáôá. (Ï Ê. ÄÜñáò âãÜ-
æåé ôç öùôïãñáößá). Ôï ÄÓ  åõ÷áñéóôåß ôïí áãáðçôü ×ñÞóôï
ãéá ôéò ìÝ÷ñé ôþñá ðïëýôéìåò óõìâïõëÝò ôïõ êáé ãéá ôçí ðñïèõ-
ìßá ôïõ íá óõíå÷ßóåé íá óõìâïõëåýåé ôï ÄÓ ãéá üðïéá ôå÷íéêÜ
ðñïâëÞìáôá Þèåëáí ðñïêýøåé ìåëëïíôéêÜ óôï ÊÝíôñï

.

Ο Θανάσης την ώρα της
δουλειάς. Μπράβο του.

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ    Ο ΤΥΧΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ MAΣ
Óôçí êëÞñùóç ôïõ Ëáúêïý ëá÷åßïõ ôçò 2.9.2008 ôá 4 ôåëåõôáßá øçößá

ôïõ ðñþôïõ áñéèìïý Þôáí ôï 2311. Ï áñéèìüò ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôá øçößá
áõôÜ, üðùò åß÷áìå áíáêïéíþóåé, åß÷å ïñéóèåß ùò ï ôõ÷åñüò áñéèìüò ôïõ äéêïý
ìáò ëá÷åßïõ. Ï ëá÷íüò ìå ôïí áñéèìü áõôü ðåñéëáìâáíüôáí óôï ìðëüê 2300-
2350 ôï ïðïßï åß÷å ÷ñåùèåß ìáæß ìå Üëëá, ôï ìÝëïò ôïõ ÄÓ È. Ã. ÔñïõðÞò  óôéò
26.2.2008. Ï ÈïäùñÞò äéÝèåóå ôá Üëëá ìðëüê, êñÜôçóå êáé áõôüò üóá
ëá÷åßá Þèåëå êáé áõôü ôï åðÝóôñåøå óôï Óýíäåóìï (áò ðñüóå÷å...) ôçí
ÊõñéáêÞ 31.8.2008, ðïõ Ýãéíå ôï ðñáêôéêü åêêáèÜñéóçò äéÜèåóçò ëá÷åßùí
êáé ôï ïðïßï õðïãñÜöçêå áðü ôá 7 ðáñüíôá ìÝëç ôïõ ÄÓ. (Ï ðñüåäñïò Ç.

×åéìþíáò Þôáí óôï åîùôåñéêü).  Óôï ðñáêôéêü áíáöÝñåôáé: “Áí ï ôõ÷åñüò
áñéèìüò ðåñéëáìâÜíåôáé óôá áäéÜèåôá ëá÷åßá, ôï áõôïêßíçôï ðáñáìÝíåé óôçí
êõñéüôçôá ôïõ Óõëëüãïõ” ¢ëëùóôå, áõôü åß÷å åðéóçìáíèåß êáé áðü ôçí áñ÷Þ
ôçò Ýêäïóçò ôùí ëá÷åßùí. Óôï ôåëåõôáßï öýëëï ôçò åöçìåñßäáò, óôçí ðñþôç
óåëßäá áíáöåñüôáí: “Áí ôõ÷üí õðÜñ÷ïõí ëá÷åßá ðïõ äåí Ý÷ïõí ðïõëçèåß
ðáñáìÝíïõí óôçí êõñéüôçôá ôïõ ÓõíäÝóìïõ. Áí äçëáäÞ ôï áõôïêßíçôï êëç-
ñùèåß óå ëá÷íü ðïõ äåí Ý÷åé ðïõëçèåß, ôõ÷åñüò èá åßíáé ï Óýíäåóìïò”. Åßíáé
áõôïíüçôï ðùò ìå ôïõò üñïõò áõôïýò ôßðïôå Üëëï äåí ìðïñïýóå íá ãßíåé,
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Ιδιοκτησία:
Σύνδεσμος Σερβαίων Αρκαδίας

“Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”
Αγίου Μάρκου 16, 5ος όροφος

Τ.Κ. 10560, Αθήνα
Τηλ.: 210 3229904
Α.Φ.Μ.: 099547610
ΔΟΥ: E΄ ΑΘΗΝΩΝ

•
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Ηλίας Χειμώνας

Πρόεδρος του Συνδέσμου
Τηλ.: 210-6525920 και 210-6519810

•
Συντακτική Επιτροπή:

Χ. Μαραγκός, Η. Χειμώνας,
Θ.Γ. Τρουπής

•
Συνδρομή: 20 ΕΥΡΩ

Εξωτερικού: 30 δολ. Αμερ.
- 80 δολ. Αυστρ.

•
Τυπογραφείο -

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

Γερανίου 7, Αθήνα
Τηλ. 210-5244-309
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συνέχεια από τη σελ. 1

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

     Στις 20.7.08 η  Ευφροσύνη,
κόρη του Χ. Αθ. Μαραγκού και ο σύ-
ζυγός της Θεόφιλος Βουτσινάς βά-
πτισαν το γιό τους και του έδωσαν το
όνομα Χρήστος. Η βάπτιση έγινε
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ρη-
γίλλης. Μετά το μυστήριο ακολούθη-
σε δεξίωση στη Λέσχη Αξιωματικών,
στο παραδοσιακό κτίριο που βρί-
σκεται στη διασταύρωση των οδών
Ρηγίλλης και Βασ. Σοφίας.

     Στις 23/8/2008 ο Ανδρέας
Κουτσανδριάς (γιος του Γιάννη Αν-
δρ. Κουτσανδριά) και η σύζυγος του
Λευκή βάπτισαν τα δίδυμα κοριτσά-
κια τους στην ιερά μονή ΒΟΥΛΚΑ-
ΝΟΥΣ και τους έδωσαν τα ονόματα
Μερσίνη και Αναστασία.  Μετά το μυ-
στήριο ακολούθησε γλέντι μέχρι πρω-
ίας στο κέντρο “ΝΕΦΕΛΗ” στη Μεσ-
σήνη Μεσσηνίας.

Το Σάββατο 6.9.08 ο Αθανάσιος
Σχίζας (γιος του Τάκη Σχίζα και της
Ελένης Ν. Βέργου) και η σύζυγός
του Καίτη βάφτισαν το αγοράκι τους
και του έδωσαν το όνομα Παναγιώ-
της (το νεοφώτιστο έχει το ίδιο ακρι-
βώς όνομα με τον παππού του: Πα-
ναγιώτης Αθανασίου Σχίζας), Το μυ-
στήριο έγινε στην εκκλησία του Σω-
τήρος στο Χαλάνδρι, με συμμετοχή
πολλών συγγενών και φίλων. Ακο-
λούθησε γλέντι σε κέντρο της Παια-
νίας.

     Το Σάββατο 13.9.08, η δεύτε-
ρη κόρη του Χ. Αθ. Μαραγκού Γε-
ωργία και ο σύζυγός της Νίκος Ξε-
νάκης βάπτισαν το αγοράκι τους (το
πρώτο παιδί είναι η Αλεξάνδρα) και
του έδωσαν το όνομα Ιωάννης. Η βά-
πτιση έγινε  στον Ιερό Ναό Αγίου Νι-
κολάου Ρηγίλλης. Μετά το μυστήριο
ακολούθησε δεξίωση στη Λέσχη Α-
ξιωματικών.
Σε όλα τα νεοφώτιστα ευχόμαστε

να ζήσουν με υγεία και ευτυχία τη
ζωή τους και να γίνουν καλοί χρι-
στιανοί.

ΓΑΜΟΙ

Το Σάββατο 16 Αυγούστου έγι-
νε στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία  στην
Τρίπολη, ο γάμος του Ευάγγελου
Κούλη (γιου της Ευγενίας Β. Μαρα-
γκού) μετά της Αγγελικής Αλεξάν-
δρου.  Μετά το μυστήριο ακολούθη-
σε  γαμήλιο γλέντι στο  κέντρο “Έ-
παυλις” της περιοχής, μέχρι τις πρω-
ινές ώρες. Ο γαμπρός είναι καθηγη-
τής Θεολογίας και δικαστικός επιμε-
λητής και η νύφη είναι οικονομολό-
γος.

     Στις 30.8.08 έγινε στο γρα-
φικό εκκλησάκι της Αγίας Φωτεινής
στην Μαντινεία Τρίπολης  ο γάμος
της Σοφίας Ν. Μπόρα μετά του
Κωνσταντίνου Τσαμπαρδά. Μετά
το μυστήριο ακολούθησε παραδο-
σιακό τραπέζι σε κέντρο στην πε-
ριοχή Καρδαρά, με πολύ φαΐ, χορό
και τραγούδι.
Στους νεόνυμφους ευχόμαστε α-

μοιβαία κατανόηση και ότι καλύτε-
ρο επιθυμούν στη ζωή τους. .

ΘΑΝΑΤΟΙ
ΜΠΟΡΑ  Φ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ

88 ΕΤΩΝ
Στις 16 Ιουλία άφησε την τελευ-

ταία της πνοή στην Αθήνα η θεια Πα-
ναγούλα. Κηδεύτηκε την επομένη
στο χωριό με τη συνοδεία πολλών
συγγενών και πατριωτών. Ήταν κό-
ρη του Νικόλα Λιατσόπουλου και πα-
ντρεύτηκε το Φώτη Μπόρα με τον
οποίο απόχτησαν την Τασία που πα-
ντρεύτηκε τον Μιχ.. Τερζή, την Ελευ-
θερία που παντρεύτηκε τον Ιω. Αγ-
γελή, τον Τάσο που παντρεύτηκε τη
Φραντζέσκα Δουράτου, την Παρα-
σκευή που παντρεύτηκε το Χρ. Φλώ-
ρο και την Ελάνη που παντρεύτηκε
το Θέμη Δημητρακόπουλο. Αγωνί-
στρια στη ζωή, όπως όλες οι γυναί-
κες του χωριού, μεγάλωσε με κόπο
την οικογένεια και αξιώθηκε να δει
τα παιδιά της καλά αποκατεστημέ-
να. Δυστυχώς η μοίρα της επιφύλα-
ξε πολύ δυνατό χτύπημα με τον πρό-
ωρο θάνατο 2 κοριτσιών της, γεγο-
νός που κυριολεκτικά την τσάκισε.
Ας είναι ελαφρό το χώμα του

“Μπουλούτσου” που την σκεπάζει
και ας είναι η μνήμη της αιώνια.
Στα παιδιά της, εγγόνια της και άλ-

λους συγγενείς θερμά συλλυπητή-
ρια.

ΕΛΕΝΗ ΔΑΡΑ -
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 85 ΕΤΩΝ

Στις 3 Σεπτεμβρίου έφυγε από κο-
ντά μας η θεια Ελένη. Η θανούσα
ήταν παντρεμένη με τον Κ. Γιαννό-
πουλο εργολάβο οικοδομών από το
χωριό Δόξα (Βρετουμπούγα). Ο γιος
τους Γιώργος είναι αρχιτέκτονας και
είναι πρόεδρος στο Νοσοκομείο Α-
γία Σοφία. Πολλοί συγγενείς και φί-
λοι προσήλθαν στην εκκλησία Αγ.
Γεωργίου Ηρακλείου Αττικής να α-
ποχαιρετήσουν τη θανούσα και την
κατευοδώσουν μέχρι την τελευταία
της κατοικία στο κοντινό νεκροταφεί-
ο. Στην νεκρώσιμη ακολουθία τελε-
τούργησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Δη-
μητριάδος Ιγνάτιος Γεωργακόπου-
λος που είναι ανιψιός του συζύγου
της θανούσης, γιος της αδελφής
του. Η θανούσα ήταν υπόδειγμα χρι-
στιανικού βίου και η στάση στη ζωή
της διακρινόταν από κοινωνικότητα,
αγάπη και δημιουργικότητα, προσό-
ντα που μεταβίβασε και στο γιο της.
Εκφράζουμε στους οικείους της
θερμά συλλυπητήρια και να μείνει
παντοτινά χαραγμένη στη μνήμη
τους η αγαπημένη τους.

Κ. Δάρας
ΤΣΙΜΠΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 25 ΕΤΩΝ
Γιός της Ρήνας του Κωνσταντίνου

Σχίζα (Κωσταντάκου). Έχασε τη ζωή
του στις 2 Αυγούστου 2008 οδηγώ-
ντας το αυτοκίνητό του στην περιοχή

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στην αγαπητή μας ανεψιά και εξαδέλφη Ζέτα  Ι. Βέργου που ζει στη

Λάρισα, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια, που πήρε με άριστα
την ειδικότητα της Ωτορινολαρυγγολόγου γιατρού. Της ευχόμαστε καλή
σταδιοδρομία στη δουλιά της και καλή συνέχεια στη διδακτορική της
διατριβή στο Πανεπιστήμιο.
Ο θείος, οι θείες και τα ξαδέρφια της.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛ. ΕΙΣ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
**Η Βασιλική Κώστα (Διαμ.) Κουτσανδρέα, πέτυχε στο Πολυτεχνείο

Αθηνών Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.
**Ο Γεώργιος Νικ. Γερμανάκος, γιος της Ευγενίας Παρασκ. Λιατσό-

πουλου πέτυχε στοΠανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Πληροφορικής.
**Η Σταυρούλα Ν. (Φωτ.) Δημόπουλου πέτυχε στη  Σχολή Μονίμων
Υπαξιωματικών Ναυτικού.
**Η Δώρα Γρηγορ. Μαργαρίτη, κόρη της Γεωργίας Φωτ. Παναγόπου-

λου πέτυχε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Καλαμάτα, Τμήμα Ιστορί-
ας–Αρχαιολογίας.

Toυς συγχαίρουμε όλους και τους ευχόμαστε καλή πρόοδο.

της Τρίπολης. Ήταν πτυχιούχος ΤΕΙ
πληροφορικής.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
1)ΘΕΟΔΩΡΟΥ Κ. ΤΡΟΥΠΗ
Την Κυριακή 27 Ιουλίου έγινε στην

Κάτω Αχαγιά το 40ήμερο μνημόσυ-
νο του πατριώτη λογοτέχνη Θ. Τρου-
πή.  Παραβρέθηκαν πολλοί συγγε-
νείς, πατριώτες  και φίλοι του εκλιπό-
ντος, από πολλά μέρη της Ελλάδας.
Το Σύνδεσμο εκπροσώπησαν ο πρό-
εδρος Ηλίας Χειμώνας και τα μέλη
του ΔΣ Θ. Γ. Τρουπής και Χ. Ι. Μαρα-
γκός. H ομιλία του προέδρου στη
σελ. 4.

 Μετά την ομιλία του προέδρου, ο
Αθανάσιος Π. Στρίκος διάβασε κομ-
μάτια από το  κείμενο “Ένα κλαράκι
δάφνης στον Θ. Κ. Τρουπή “, που δη-
μοσιεύσαμε στο προηγούμενο φύλ-
λο του ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ.
Στη μνήμη του Θοδωρή ο Χρή-

στος Παναγόπουλος, πολύ στενός
παιδικός του φίλος πρόσφερε 100
ευρώ για το Πολιτιστικό Κέντρο του
χωριού.

2)ΓΚΟΓΚΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
Την ίδια Κυριακή έγινε και το μνη-

μόσυνο του Ιερέα Γκόγκα Αριστείδη,
γαμπρού του Κώστα Μπόρα.

äéüôé èá Þôáí êáé íïìéêþò áâÜóéìï. Äåí Þôáí
äõíáôü íá îáíÜ êëçñùèåß ôï áõôïêßíçôï, á-
öïý ðïëëïß åßíáé âÝâáéï üôé Ýóêéóáí ôïõò ëá-
÷íïýò ôïõò üôáí åßäáí üôé äåí åß÷áí ôï ôõ÷å-
ñü áñéèìü. Áí ôý÷áéíå óå êÜðïéïí áðü áõ-
ôïýò, èá åß÷áìå ìåãÜëï ìðëÝîéìï. ÊáèÝíáò
ìáò èá Þèåëå áóöáëþò íá åßíáé  ï ßäéïò
ôõ÷åñüò ôïõ áõôïêéíÞôïõ. Áöïý üìùò äåí
Ýôõ÷å “óå ìáò” êáëýôåñá ðïõ Ýôõ÷å óôï
Óýíäåóìï. ̧ ôóé äåí èá åßíáé êáíåßò ðáñáðï-
íïýìåíïò êáé èá õðÜñ÷ïõí ìåãáëýôåñåò
ïéêïíïìéêÝò äõíáôüôçôåò ãéá íá ãßíïõí ðå-
ñéóóüôåñá Ýñãá óôï Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï. ¢ë-
ëùóôå áõôüò äåí Þôáí ï óêïðüò ôçò ëá÷åéï-
öüñïõ áãïñÜò;

 Ùò ÄÓ åêöñÜæïõìå ôéò èåñìÝò ìáò åõ-
÷áñéóôßåò óå üëïõò ôïõò ðáôñéþôåò êáé öß-
ëïõò ðïõ áãüñáóáí ëá÷åßá êáé âïÞèçóáí
Ýôóé óôçí ðñïþèçóç åíüò âáóéêïý óêïðïý
ôïõ ÓõíäÝóìïõ. ÌáêÜñé íá åß÷áìå ÷þñï óôçí
åöçìåñßäá êáé ðëÞñç óôïé÷åßá íá áíáöÝ-
ñïõìå ïíïìáóôéêÜ üëïõò üóïõò ðÞñáí ëá-
÷åßá. Ïýôå åßíáé óùóôü íá êÜíáìå äéÜêñéóç
êáé íá ãñÜöáìå ìüíï üóïõò ðÞñáí Ýíá Þ
ðåñéóóüôåñá ìðëüê, ðïõ åß÷áìå óôïé÷åßá Á-
êüìç èåùñïýìå ÷ñÝïò ìáò íá áíáöÝñïõìå
ðùò ôïõò ðåñéóóüôåñïõò ëá÷íïýò (ó÷åäüí
ôïõò ìéóïýò) äéÝèåóáí  ï ôáìßáò Ê. ÄÜñáò
(7.250 åõñþ) êáé ï ÃéÜííçò Ìáñáãêüò
(6,750 åõñþ).

ÈÝëïõìå íá æçôÞóïõìå  óõãíþìç áðü
üóïõò ðéÝóáìå õðåñâïëéêÜ íá áãïñÜóïõí
ëá÷åßá. Ôï êÜíáìå üìùò ãéá ôï ãåíéêü êáëü
êáé ïìïëïãïýìå üôé äåí ìáò Þôáí êáèüëïõ
åõ÷Üñéóôï.

 Ìå ðïëý ìåãÜëç ðñïóðÜèåéá äéáèÝóá-
ìå ëá÷åßá óõíïëéêÞò áîßáò 30.325 åõñþ,
åíþ ðáñÝìåéíáí óôï Óýíäåóìï ëá÷åßá áîßáò
19.675 åõñþ. Óå åðüìåíç ëá÷åéïöüñï áãï-
ñÜ óùóôü èá åßíáé íá ìçí åêäïèïýí ëá÷åßá
áîßáò Üíù ôùí 30.000 åõñþ.

ÊáëÞ ôý÷ç óå üëïõò ...ôçí åðüìåíç öïñÜ.

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ
ΑΓΟΡΑ

ΜΙΑ ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗ
Την επομένη της Παναγίας βρέθηκαν στον ιερό ναό της Κοίμησης της

Θεοτόκου (να ανάψουν ένα κερί) τρία μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου. Εκεί
ήταν ο αγαπητός  ιερέας του χωριού μας πρωτοπρεσβύτερος πατέρας
Σωτήριος, ο οποίος παρακάλεσε τα μέλη να  δημοσιεύσουν στον ΑΡΤΟ-
ΖΗΝΟ μια ιδέα, που από καιρό έχει στο μυαλό του.  Η ιδέα αφορά στη
δημιουργία μικρού γυναικωνίτη στο Ναό, ο οποίος θα αρχίζει από την
πλευρά της εισόδου και θα εκτείνεται μέχρι τις πρώτες στρογγυλές κο-
λόνες. Θεωρεί ο ιερέας πως το έργο αυτό θα κοσμήσει το Ναό, θα διευκο-
λύνει την λειτουργία του και δεν θα παραβλάψει την αρχιτεκτονική του
και την χωρητικότητά του.  Επί πλέον θα δώσει τη δυνατότητα να δια-
μορφωθεί στην  άκρη  ένας χώρος ασφαλής για την φύλαξη των κειμηλί-
ων του ναού και ίσως ένας χώρος για μικρό γραφειάκι του Εκκλησιαστι-
κού Συμβουλίου, όπου θα φυλάσσονται τα βιβλία του Ναού και άλλα
αξιόλογα αντικείμενα. Είπε ακόμη πως ο γυναικωνίτης πρέπει να σχε-
διαστεί πριν την αγιογράφηση για ευνόητους λόγους. Προς τούτο θα
παρακαλέσει τον αρχιτέκτονα  Ι. Μαραγκό να εκπονήσει μία στοιχειώ-
δη μελέτη και στη συνέχεια θα φέρει το θέμα στο Εκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο
Τα μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου υποσχέθηκαν στον παπά-Σωτήρη πως

θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα η ιδέα του, όπως δημοσιεύονται όλα τα
θέματα που έχουν σχέση με το χωριό και τις εκκλησίες  μας. Επίσης τον
παρακάλεσαν όταν ληφθεί η απόφαση του Συμβουλίου,  να σταλεί για
δημοσίευση στην εφημερίδα για να ενημερωθούν οι πατριώτες.

-Ο παπά-Σωτήρης μπροστά από το τέμπλο του ναού της Κοίμησης
της Θεοτόκου, τον Δεκαπενταύγουστο του 2008.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ

Στη “Γορτυνία” διαβάσαμε ότι στις 22.8.08 επισκέφθηκε το χωριό μας
ο φιλόλογος καθηγητής από την Τριποταμιά (Μπέλεσι) Σωκράτης Μάσ-
σιας και είχε στενή συνεργασία με τον ιστοριοδίφη Νίκο Παπαγεωργίου
για τα τοπωνύμια του χωριού. Οι δύο ερευνητές της τοπικής ιστορίας
της Γορτυνίας, αφού επεσκέφθησαν τα σπουδαιότερα τοπωνύμια της
περιοχής, ακολούθως είχαν πολύωρη επιστημονική συνεργασία ανα-
φορικά με την ετυμολογία και την ιστορική βάση του κάθε τοπωνυμίου.
Ο συλλογέας και ερμηνευτής των τοπωνυμίων του Δήμου Ηραίας Σω-
κράτης Μάσσιας χαρακτήρισε την συνεργασία εξαιρετικά παραγωγι-
κή καθότι ο Σερβαίος ιστοριοδίφης Νίκος Παπαγεωργίου με την πολυ-
μάθειά του, το μεράκι του και τις πολύτιμες ιστορικές και γλωσσικές του
γνώσεις για την γενέτειρα του  Σέρβου, προσέφερε πολύτιμες πληρο-
φορίες για το εν λόγω αντικείμενο.

Α σ η μ ι κ ά
Β. Κωνσταντόπουλος
Λέκκα 23 Σύνταγμα

Τηλ. 210-3227997, 3220376

Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ

CAFE-BRASSERIE

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕΑΠΟΛΑΥΣΤΕΑΠΟΛΑΥΣΤΕΑΠΟΛΑΥΣΤΕΑΠΟΛΑΥΣΤΕ
ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΣΑΣΤΟΝ ΚΑΦΕ ΣΑΣΤΟΝ ΚΑΦΕ ΣΑΣΤΟΝ ΚΑΦΕ ΣΑΣΤΟΝ ΚΑΦΕ ΣΑΣ

ΣΕ ΕΝΑ ΔΡΟΣΕΡΟΣΕ ΕΝΑ ΔΡΟΣΕΡΟΣΕ ΕΝΑ ΔΡΟΣΕΡΟΣΕ ΕΝΑ ΔΡΟΣΕΡΟΣΕ ΕΝΑ ΔΡΟΣΕΡΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

    Πατησίων 44 Αθήνα,

τηλ 210-8810777

(Από τα παιδιά του Ηλία Ν.  Σχίζα)

ΑΦΙΞΕΙΣ
Από την Αυστραλία ήρθαν στην Ελ-

λάδα για τις διακοπές τους
1) Η Κατερίνα του Ν. Σχίζα μαζί με

το γιο της. Εγκαταστάθηκε στα Λα-
στέικα.

2) Η σύζυγος του Αθανασίου Γ. Σχί-
ζα (Αρφάνη) μαζί με τα τρία παιδιά
της, τη νύφη της και το γαμπρό της.
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ΑΠΟ ΠΑΤΡΙΩΤΗ ΣΕ ΠΑΤΡΙΩΤΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΓΣΕΕ Ι.
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΣΧΙΖΑ

Στην εφημερίδα Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, που εκδότης και ι-
διοκτήτης είναι ο πατριώτης Βασίλης Σχίζας, δημοσιεύεται
συνέντευξη του πατριώτη Γιάννη Παναγόπουλου, προέδρου
της ΓΣΕΕ. Στην πρώτη σελίδα υπάρχει η φωτογραφία του με
τις παρακάτω δηλώσεις:

-Το εισόδημα των αγροτών και των άλλων επαγγελματιών
της Κρήτης πλήττεται σοβαρά από το αυξημένο κόστος δια-
σύνδεσης του νησιού με τον κορμό της χώρας, εξαιτίας των
υψηλών ναύλων της ακτοπλοΐας.

-Είναι άμεση η ανάγκη προστασίας των οικονομικά ασθε-
νέστερων από την ΑΚΡΙΒΕΙΑ και τη ληστρική πολιτική των
τραπεζών με τα υπερκέρδη.

-Καταφυγή των οικονομικά αδυνάτων είναι ο υγιής συνδι-
καλισμός που βασίζεται στον δημοκρατικό πλουραλισμό. Το
συνδικαλιστικό κίνημα αγωνίζεται εναντίον κάθε αρχής που
περιορίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Οι δύο πατριώτες συνομιλούν. Στη φωτογραφία υπάρχει η
εξής λεζάντα:
Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος (δεξιά) στο

Βασίλη Σχίζα:
“...Ως ΓΣΕΕ στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των επαγγελ-

ματιών της θάλασσας, ήμασταν και θα είμαστε στην πρώτη
γραμμή με τους λιμενεργάτες και τους ναυτικούς μας, ώστε
να δικαιωθούν οι μόχθοι τους και το αναφαίρετο δικαίωμά
τους για μια αξιοπρεπή και ανθρώπινη δουλειά, που θα τους
επιτρέπει να ζουν ανθρώπινα...”
Λόγω περιορισμένου χώρου της εφημερίδας μας, δεν είναι

δυνατόν να δημοσιευθεί όλη η συνέντευξη. Θα δημοσιεύ-
σουμε 3 αποσπάσματα που υπογραμμίζονται και στην εφη-
μερίδα.

-Η ΓΣΕΕ κατ΄ επανάληψη έχει ζητήσει μια προοδευτική φο-
ρολογική μεταρρύθμιση, που να ενισχύει το αίσθημα δικαιο-
σύνης στους φορολογούμενους. Ζήτησε να σταματήσουν οι
πλειστηριασμοί των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοι-
χείων των εργαζομένων και να ενισχυθεί ο ευνοϊκός διακα-
νονισμός ανάμεσα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους
πελάτες-εργαζόμενους.

-Δεν είναι αποδεκτό σήμερα να χάνονται σπίτια α΄ κατοικί-
ας  ή ακόμη και αυτοκίνητα των εργαζομένων. Πρέπει να
υπάρχει κοινωνική προστασία, αλλιώς θα οδηγηθούμε σε
κρίση της κοινωνίας και σε πρωτόγνωρες συγκρούσεις με
αυτές τις ληστρικές πολιτικές των τραπεζών με τα μεγαλύτε-
ρα κέρδη σ΄όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

-Η ΓΣΕΕ αποτελεί τον πλέον ισχυρό και αναντικατάστατο
φορέα προστασίας των εργαζομένων και των κοινωνικά αδυ-
νάτων, ενάντια στον Νεοφιλελευθερισμό, που θέλει να τα
σαρώσει και να τα διαλύσει όλα.

***
Στην εφημερίδα “Τα Νέα”, της 3ης Σεπτεμβρίου 2008, στη

στήλη “20 Ερωτήσεις” δημοσιεύονται οι απαντήσεις που έ-
δωσε ο Γιάννης Παναγόπουλος στον Ηλ. Γεωργάκη. Μεταξύ
άλλων αναφέρει:
Το 50% των εργαζομένων στη χώρα αμείβεται μέχρι 1250

ευρώ μεικτά και το 60% των συνταξιούχων ζει με συντάξεις
κάτω από 450 ευρώ.
Αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά άσχημη.

Η πολιτική αυτή είναι η πλέον άδικη, ταξική και αντικοινωνι-
κή...

ΜΕ ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ

Απόφαση επάρθηκε από τη Δημαρχία,
το πόσο θα πληρώνουμε για τα νεκροταφεία.
Πενήντα ευρώ ο ζωντανός, είκοσι ο πεθαμένος
κι΄όποιος το νόμο παραβεί, αυτός θα πάει χαμένος.
Ευθύς ως έγινε γνωστό και τόμαθε ο Αντρέας,
τον κόσμο εξεσήκωσε της ορεινής Ηραίας.

Στους δρόμους βγαίνει γρήγορα και βγάζει και τελάλια:
“Ο νόμος να ακυρωθεί, αλλιώς πέφτουν κεφάλια”.
Γράμμα στέλνει στο Σύλλογο, γραφή στέλνει στο Δήμο:
“Το μέτρο είναι εισπρακτικό, εγώ ευρώ δεν δίνω”.
Παίρνει μαζεύει υπογραφές κοντά σαρανταμία:
“Εμείς διαμαρτυρόμαστε, δεν δίνουμε ούτε μία”.

Φωνάζει Μπόρα και Τρουπή, το λέει και του Βέργου:
“Τι πράγματα ́ ναι τούτα δω που γίνονται στου Σέρβου;
Πέστε μου σας παρακαλώ το νόμο ποιος τον έγραψε;
Τον εμελέτησε κανείς, ή μόνο τον αντέγραψε;
Όταν ελήφθη απόφαση, οι άρχοντες που είσανε;
Μήπως απουσιάζανε ή τα αυτιά τους κλείσανε;”

Όμως ποτέ δεν είναι αργά και οι άρχοντες ας δούνε
Και τις διαμαρτυρίες μας πολύ να τις σκεφτούνε.
Δεν είναι μόνο τα λεφτά που πρέπει να μετρήσουνε,
είναι και το συναίσθημα, σ΄αυτό να υπολογίσουνε.
Γιατί στου Σέρβου έρχονται αυτοί που θένε αιώνια
να μείνουνε στη μάνα γη, κι όχι ...για πέντε χρόνια.

Δημοκοίτης
 *****

Τα ραβασάκια ήρθανε, να πάμε στα Ταμεία,
το τέλος να πληρώσουμε για το νεκροταφεία.
Αυτή ήταν η απόφαση του Δήμου της Ηραίας,
όσο και αν αντέδρασε ο μαχητής “Αντρέας”.

Και αν πατριωτάκι θάθελες τον τάφο σου να σώσεις
σπεύσε το χρέος σύντομα να πας να το πληρώσεις.
Το που θα πάνε τα λεφτά, υπάρχουν και... “ερωτηματικά”.
Ελπίζουμε πως τελικά να πάνε όλα  ... “ανταποδοτικά”.

Αφού ο παράς μαζεύτηκε και είναι στα Ταμεία
σπεύσατε Άρχοντες σωστοί, ...μη μείνει ούτε μία.
Έργα προγραμματίσατε για τα νεκροταφεία,
δεν χρειάζεται περίσκεψη, μα ούτε και σοφία.

Τα έργα μιλάνε μόνα τους, έχουν δική τους γλώσσα,
δεν ξέρουν από “μπαμπεσιές”, ούτε και ...άλλα τόσα.
Και οι πατριώτες γενικά ξέρουν να εκτιμάνε
και τους καλούς πατριώτες μας ξέρουν να τους τιμάνε.

Λεύκος

 Τελείωσαν οι διαδικασίες και
αρχίζουν οι εργασίες ώστε το άλ-
λοτε Δημ. Σχολείο Σέρβου να με-
τατραπεί σε ξενώνα. Ως γνωστόν
έχει συσταθεί Ο.Ε. με την επωνυ-
μία “Αρτοζήνος” η οποία θα το με-
τατρέψει και στη συνέχεια θα το
εκμεταλλευτεί. Το μεγάλο χωριό
Σέρβου παρουσιάζει μια αλματώ-
δη ανάπτυξη. Νέα σπίτια χτίζονται
και τα παλαιότερα πετρόχτιστα α-
ναπαλαιώνονται.

Μικρά ιστορικά: Ο Σερβαίος κλέφτης Κοντογιάννης ζούσε προ-
επαναστατικά στην περιοχή της Γλανιτσιάς μαζί με τους Παναγου-
λαίους από Βαλτεσινίκο (προγόνους της γνωστής οικογένειας των
Παναγούληδων). Στη θέση “Καστράκι” της Γλανιτσιάς μαζί με τον
Καραΐσκο από την Ποδογορά χτύπησαν τον Μαξούτ Αγά και κατέ-
στρεψαν ολοσχερώς την Τούρκικη δύναμη. Στην περιοχή υπάρχει και
η “Σπηλιά του Κοντογιάννη από Σέρβου”.

Το “μικρό πανηγύρι” που καθιερώθηκε και γίνεται των Αγίων
Αποστόλων στο Εξωκλήσι του Αγίου Ανδρέα, έγινε και φέτος με
επιτυχία στην οποία συνέβαλαν ως ¨χορηγοί” με οικιακά εδέσματα
οι κυρίες: Μαρ. Κ. Παναγοπούλου, Αγγ. Καραμάνη, Χρυσ. Γ. Μπουρ-
νά, Ελευθ. Γ. Βέργου, Αθ. Π. Κωνσταντοπούλου.

Με μεγάλη συμμετοχή έγινε η θεία λειτουργία στο Εξωκλήσι
του πρ. Ηλιού. Ακολούθησε σύντομη ομιλία του κ. Ν. Παπαγεωργίου,
η οποία εστιάστηκε στον πρωτεργάτη της ανεγέρσεως του ναΐσκου
αείμνηστου Θ. Κ. Τρουπή, για τον οποίο έγινε και τρισάγιο παρόντων
των τέκνων του. Επίσης και μνεία για τους πρωτεργάτες της κατα-
σκευής έως εκεί αμαξιτού δρόμου (Σχιζαίοι-Νταραίοι). Μετά το πέ-
ρας ακολούθησε πλουσιότατο γεύμα στην κορυφή του βουνού (τρεις
ψητές γουρνοπούλες) προσφορά διαφόρων προς τιμήν όλων γενι-
κώς.

Ωραίο ήταν και το μικρό πανηγύρι στην Αγία Παρασκευή, κοντά
στην ολόδροση βρύση που οι κορύτες της, περισσότερο η μεσαία,
τρέχουν νερό!

Η Ομηρική φράση από την Ιλιάδα “ΘΑΥΜΑ ΙΔΕΣΘΑΙ” φθάνει
στη σκέψη εκείνου που θα ιδεί το με λαξευμένη πέτρα ετοιμαζόμε-
νο περίπτερο του Πνευματικού Κέντρου του Συνδέσμου και ακόμη
δεν τέλειωσε. Επίσης και το εξαιρετικό κιγκλίδωμα στην επεκτα-
θείσα πλατεία με δωρεές των Ηλ. Παπαγεωργίου και Ευστ. Δάρα.

Ο Δήμος Ηραίας αντικατέστησε το δίκτυο υδρεύσεως από πη-
γή “Κοκκινόβρυσης” έως “Σουλινάρι” με σωλήνες σύγχρονων προ-
διαγραφών, άνευ αμιάντου, με αποτέλεσμα να φτάνει όλο το νερό
στο χωριό. Το έργο θα συνεχιστεί.

Κάθε καινούρια κατασκευή-ανακατασκευή επενδύεται με πέ-
τρα. Τώρα και το σπίτι του Γ. Τρουπή (Μπουσμπούνη) που το ανακα-
τασκευάζει ο γαμπρός και η κόρη του Μαρίνα Καφίρη.

Το Σάββατο 9.8ου ήλθε στο χωριό ο Μητροπολίτης μας κ.κ.
Ιερεμίας όπου και τελέστηκε μέγας εσπερινός. Κατά την άφιξή του
οι καμπάνες χτυπούσαν χαρμόσυνα, ο πρωτοπρεσβύτερος π. Σωτή-
ριος με το ιερό ευαγγέλιο και τους ιεροψάλτες στην είσοδο, και
κάποιες κυρίες κρατώντας κάνιστρο γεμάτο με φύλλα δάφνης έ-
στρωνα τον διάδρομο απ΄όπου πέρασε κατασυγκινημένος ο Σεβα-
σμιότατος.

Το κήρυγμά Του άγγιξε όλους. Στην με βυζαντινό εξωτερικό στο-
λισμό εκκλησία, καθ΄όλη τη διάρκεια του Εσπερινού επικράτησε τέ-
τοια κατάνυξη που ο Σεβ. είπε ότι θα την έχει ως σημείο αναφοράς
σε άλλες ενορίες!

Ακολούθησε προσφώνηση από τον κ. Ν. Παπαγεωργίου και ευ-
χαριστίες εκ μέρους όλων από τον π. Σωτήριο για την έλευσή Του.
Έκαμε τρισάγιο για τις ψυχές της Σταμάτας Στρίκου και Αγγελική Β.
Δάρα και στη συνέχεια εξομολόγησε κάποια κυρία που το ζήτησε.

Ο ίδιος ζήτησε από το εκκλησίασμα να Του ειπουν όποιο πρόβλη-
μα έχουν και αφού περιήλθε την πλατεία και θαύμασε όλο το χωριό,
ρώτησε αν υπάρχουν κάποιοι που να έχουν ανάγκη οικ. βοήθειας.

Την Τρίτη 12.8ου κυρίες έπλυναν-καθάρισαν εθελοντικά τον
Ιερό Ναό της Κοιμ. Θεοτόκου. Την παραμονή της Κοιμ. Θεοτόκου
αφού τελέσθηκε Μέγας Εσπερινός μετ΄αρτοκλασίας (όπως και την
επομένη), έγινε περιφορά της Ιερής Εικόνας. Και τις δύο ημέρες
δύο καλλίφωνοι ιεροψάλτες προσκεκλημένοι και φιλοξενούμενοι
του ιατρού Καθ. Γ. Θ. Τρουπή συνέβαλαν στη μεγαλοπρέπεια της
εορτής. Τόσο η εκκλησία όσο και η πλατεία ήσαν κατάμεστες και τις
2 ημέρες από προσκυνητές.

Εκτός από τη λαχειοφόρο αγορά του Συνδέσμου, έγινε και η
καθιερωμένη λαχειοφόρος υπέρ της εκκλησίας με δωρητές τους κ.
Β. Κωνσταντόπουλο, Π. Γιαννικόπουλο, Γ. Βεργέτη. Τυχερός της
χρονιάς (ασημένια εικόνα, καλή τύχη) ο κ. Ι. Ν. Βέργος και στα άλλα
ο καθ. Γ. Θ. Τρουπής και Κούλα Ι. Σχίζα. Το πανηγύρι από μουσικοχο-
ρευτικής πλευράς έγινε ανήμερα. Η προσέλευση των “Απανταχού
Σερβαίων” και φιλοξενηθέντων, βοηθούντος και του 3ημέρου των
αργιών, χαρακτηρίστηκε ως άνευ προηγουμένου.

Ομάδα 50 κυρίως νέων απόλαυσαν την Αυγουστιάτικη έκλειψη
της Σελήνης από τον Άγιο Αθανάσιο.

Στο “δρόμο της ελιάς, Αθήνα-Πεκίνο” με την ευκαιρία των Ολυ-
μπιακών αγώνων όπου πήγαν Έλληνες με μοτοσυκλέτες, συμμετεί-
χε και ο Σερβαίος Πέτρος Π. Σχίζας.

Συνεχίζονται οι εργασίες στο Πνευμ. Κέντρο. Τις παρακολου-
θούσαν τα μέλη του ΔΣ κ.κ. Ηλ. Χειμώνας, Χρ. Μαραγκός, Κ. Δάρας,
Ι. Στ. Βέργος, Ι. Ν. Βέργος και Γ. Δ. Βέργος.

Σχόλια “Α”. Ευχαριστούμε τον αγαπητό Νίκο για τα τόσα ωραία
πράγματα που έγραψε για το χωριό μας και τους πατριώτες και
δημοσίευσε (όπως πάντα) στην  “Γορτυνία”, μια τοπική εφημερίδα
μεγάλης κυκλοφορίας με πλούσιο και εξαιρετικό περιεχόμενο. Ι-
διαίτερα τον ευχαριστούμε για τον χαρακτηρισμό του περιπτέρου
που έφτιαξε ο Σύνδεσμος  ως  “ΘΑΥΜΑ ΙΔΕΣΘΑΙ”. Δεν ξέρουμε
αν είναι “θαύμα”, εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο
δυνατό.

Δύο διευκρινίσεις: α)Τα κάγκελα της καινούριας πλατείας τα
έβαλε ο Δήμος. Ο Σύνδεσμος θα φτιάξει τα υπόλοιπα, της παλιάς
πλατείας και εκεί θα διατεθούν και τα χρήματα των Ηλ. Παπαγεωρ-
γίου και Στάθη Δάρα. β)Από τις 3 γουρνοπούλες στο πανηγύρι του
Αη-Λιά η μία προσφέρθηκε από το Σύνδεσμο.

***
ΟΙ ΦΕΤΙΝΟΙ ΨΑΛΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Οι εικονιζόμενοι στη φωτογραφία Φώτης Γιαννακάκης, φαρμα-
κοποιός και Στέλιος Χατζηβασιλείου, φίλοι και καλεσμένοι του
πατριώτη μας καθηγητή της Ιατρικής Γεωργίου Θ. Τρουπή, μας
χάρισαν μια ξεχωριστή μουσική λειτουργία, ψάλλοντας στον εσπε-
ρινό και ανήμερα της Παναγίας στον Ιερό Ναό της Κοίμησης της
Θεοτόκου. Τους ευχαριστούμε πολύ, τους ευχόμαστε κάθε ευτυχία
και όταν τους δοθεί  η ευκαιρία να μας ξανάρθουν.
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την έλεγες, τους μύθους, τις παραδόσεις, τα τοπω-
νύμια, την τοπογραφία και πολλές πραγματικές ι-
στορίες του τόπου μας.
Δεν θέλω να κουράσω το εκκλησίασμα, νιώθω

όμως την ανάγκη να καταθέσω και κάτι προσωπι-
κό. Η πρώτη μου γνωριμία μαζί σου, ήταν όταν,
μαθητής τότε στο Γυμνάσιο, διάβασα το βιβλίο
σου ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ. Το βιβλίο αυ-
τό είναι ένας ύμνος στον Σερβαίο κτίστη. Έχοντας
εμπειρία ως μαστορόπουλο στο μπουλούκι του
πατέρα μου, μαγεύτηκα από τον τρόπο με τον ο-
ποίο κατάφερες να αποδόσεις με λέξεις όλα αυτά
που όλοι νιώθαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να τα
εκφράσουμε με τόση ακρίβεια και γλαφυρότητα.
Δεν σε είχα όμως ακόμη ιδεί από κοντά, γιατί, Α-
ραπιωτόπουλο εγώ, όταν πήγα στο Δημοτικό στο
Σέρβου εσύ είχες φύγει από το χωριό. Σε συνάντη-
σα όμως μια φορά στη γαϊδουροκυλίστρα. Ήμου-
να με τον πατέρα μου και αυτός ο μακαρίτης που
πολύ σε εκτιμούσε και σε αγαπούσε, κολακευμέ-
νος από τον
τρόπο που
του μίλη-
σες, μου α-
νέφερε το
όνομα σου
με καμάρι.
Η εικόνα
που τυπώ-
θηκε τότε
στο μυαλό
μου ξανα-
γύρισε στη
μνήμη μου
πρόσφατα,
όταν διάβα-
σα την περι-
γραφή του
Ά γ γ ε λ ο υ
Αυγερινού
στο μυθιστόρημα σου Η ΣΥΜΕΛΑ, που είχα την
τιμή να μου χαρίσεις με ιδιόχειρη αφιέρωση. Ψη-
λός, λυγερόκορμος, χαμογελαστός, όμορφος λε-
βεντονιός. Έτσι θα σε θυμάμαι Θοδωρή και έτσι
θα σε θυμούνται όλοι οι συγχωριανοί σου.
Ας είναι ελαφρό το χώμα που σε σκεπάζει.

4) Ï ËÅÕÔÅÑÇÓ ÔÓÏÊÁÓ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÅËËÇÍÙÍ ËÏÃÏÔÅ×ÍÙÍ

Μαζευτήκαμε όλοι σήμερα εδώ, από διάφορα
μέρη της Ελλάδας, για να συμπροσευχηθούμε
υπέρ της ψυχής του αγαπητού σε όλους Θοδω-
ρή Τρουπή και για να αποδώσουμε φόρο τιμής
στη μνήμη του. Εκπροσωπώντας  το Σύνδεσμο
“Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”, του χωριού
στο οποίο o Θοδωρής είδε το πρώτο φως και
έμαθε τα πρώτα του γράμματα, θέλω να εκφρά-
σω στην αξιολάτρευτη σύζυγο του και στα αγα-
πημένα του παιδιά και εγγόνια τα βαθιά και ειλι-
κρινή συλλυπητήρια όλων των συγχωριανών μας.
Ο Θοδωρής υπήρξε διακεκριμένο και πάντα

ενεργό και δραστήριο μέλος του Συνδέσμου.
Εργάστηκε σταθερά για το καλό του Συνδέσμου
και άφησε σε αυτόν ανεξίτηλη τη σφραγίδα του,
με τα έργα του και την προσφορά του. Ήταν
στην ομάδα που συνέλαβε και υλοποίησε την
ιδέα της έκδοσης της εφημερίδας μας, του ΑΡ-
ΤΟΖΗΝΟΥ, επιμελήθηκε τον λογότυπο που μέ-
χρι σήμερα χρησιμοποιούμε, διέθεσε την δαπά-
νη για την εκτύπωση του δεύτερου φύλλου  και
από τότε την τροφοδοτούσε με ύλη και ιδέες
για συνεχή βελτίωση. Παραβρισκόταν και συμ-
μετείχε ενεργά σε όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις
του Συνδέσμου, είτε αυτές ήταν Γενικές Συνελεύ-
σεις, στις οποίες μάλιστα συχνά προήδρευε και
με τις επιτυχημένες παρεμβάσεις του βοηθούσε
στη λήψη σωστών αποφάσεων, είτε ήταν ο ετή-
σιος χορός, είτε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας. Η κορύφωση της προσφοράς του ήταν η
διοργάνωση εκδήλωσης-φιλολογικού μνημόσυ-
νου στη Μαρία Παναγοπούλου, στην αίθουσα
Ελλήνων Λογοτεχνών, στην Αθήνα, για την οποί-
α σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος.
Δεν είμαι ο πιο κατάλληλος για να μιλήσω για

το έργο και την προσφορά του Θοδωρή στα
Ελληνικά γράμματα και δεν θα το δοκιμάσω γιατί
φοβάμαι ότι θα τον αδικήσω. Μπορώ όμως να
πω με βεβαιότητα τούτο. Οι μελλοντικές γενιές
θα τον θυμούνται τον Θοδωρή και θα τον γνωρί-
ζουν μέσα από τα έργα του και μαζί με αυτόν θα
μαθαίνουν και το όνομα του χωριού μας. Γι αυτό,
Θοδωρή είμαστε υπερήφανοι για Σένα και θεω-
ρούμε τυχερό το χωριό μας που σε γέννησε. Το
χωριό μας σε ευχαριστεί που με τα γραφτά σου,
διέσωσες τη γλώσσα μας, την “ντοπιολαλιά”, όπως

Ο τάφος του Θοδωρή στην Κάτω Αχαϊά δίπλα στον τάφο της
μητέρας του. Στην μαρμάρινη πλάκα επάνω γράφει:

“Σας ευχαριστώ που με φέρατε ως εδώ, σας περιμένω”

2) ÁÐÏ ÔÏ ÄÇÌÏ ÇÑÁÉÁÓ ËÁÂÁÌÅ ÔÏ ÐÁÑÁÊÁÔÙ ØÇÖÉÓÌÁ.

Συλλυπητήριο ψήφισμα για τον θάνατο του
Λογοτέχνη, Ποιητή συμπατριώτη μας Τρουπή
Θεόδωρου. Αρ. Αποφ. 97/2008.
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διατάξε-

ως ο κ. Π. Μητρόπουλος Πρόεδρος του ΔΣ,
έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Αθ. Μπό-
ρα ο οποίος εξέθεσε:

“Êýñéå ÄÞìáñ÷å, Áãáðçôïß ÓõíÜäåëöïé, ëõðÜìáé
ðïõ âñßóêïìáé óôç äõóÜñåóôç èÝóç íá óáò êÜíù ãíù-
óôü üôé ôçí 20/06/2008 áðåâßùóå êáé åíôáöéÜóôçêå
óôçí ÊÜôù Á÷áÀá, üðïõ êáé äéÝìåíå, ï óõìðáôñéþôçò
ìáò ÔñïõðÞò Èåüäùñïò ôïõ Êùí/íïõ. Ãéá üóïõò äåí
ãíùñßæïõí ï ÈïäùñÞò ãåííÞèçêå óôï ÓÝñâïõ ôï Ýôïò
1932. ÅííÝá ìçíþí ïñöÜíåøå áðü ðáôÝñá êáé óðïý-
äáóå åñãáæüìåíïò êáé ìå ðïëëÝò óôåñÞóåéò. Ôåëåßùóå
ôï äçìïôéêü ó÷ïëåßï óôï ÷ùñéü ôïõ, ôï ÃõìíÜóéï óôá
ËáãêÜäéá êáé ôçí ÐáéäáãùãéêÞ Áêáäçìßá óôçí Ôñßðï-
ëç. Äéïñßóôçêå äÜóêáëïò óôçí ðåñéöÝñåéá ôçò Åëáó-
óüíáò üðïõ êáé äßäáîå óôá äçìïôéêÜ Ó÷ïëåßá Ìåôï÷ß-
ïõ êáé ÊÜôù Á÷áÀáò áð´üðïõ êáé óõíôáîéïäïôÞèçêå ôï
1988. ¹ôáí ðáíôñåìÝíïò ìå ôçí äáóêÜëá Áéêáôåñß-
íç ×ñ. Ðáðáäïðïýëïõ êáé áðÝêôçóå ôñßá ðáéäéÜ. Óôç
Ëïãïôå÷íßá êáé ôçí Ðïßçóç åìöáíßóèçêå “áíåðßóç-
ìá” ôï 1952 äçìïóéåýïíôáò óôß÷ïõò êáé ìéêñÜ ðåæï-
ãñáöÞìáôá óå äéÜöïñá Ýíôõðá. Ôï Ýôïò 1957 ôýðù-
óå ôçí ðñþôç ðïéçôéêÞ ôïõ óõëëïãÞ êáé áðü ôüôå Üñ-
÷éóå íá åêäßäåé ôá Ýñãá ôïõ, ðïõ äéáêñßíïíôáé óå ðïéÞ-
ìáôá, ðåæïãñáöÞìáôá, ðáéäéêÜ-ó÷ïëéêÜ, ëáïãñáöéêÜ
êáèþò åðßóçò Ýãñáøå êáé óå ðïëëÜ ðåñéïäéêÜ. Âñá-
âåýôçêå áðü ôçí Áêáäçìßá Áèçíþí êáé áðü ôç ãëùó-
óéêÞ Åôáéñåßá ãéá ôéò ëáïãñáöéêÝò ôïõ åñãáóßåò. Ãéá ôï
óðïõäáßï Ýñãï Ý÷ïõí áíáöåñèåß ðïëëïß Üíèñùðïé ôùí

ãñáììÜôùí êáé Ý÷ïõí ìéëÞóåé ìå ôá ðïéü  êïëáêåõôéêÜ
ëüãéá. Åäþ êáé ðïëëÜ ÷ñüíéá åîÝäéäå ôï ðåñéïäéêü
“ÌÏÑÉÁÓ” óôï ïðïßï åß÷å öéëïîåíÞóåé ðÜñá ðïëëïýò
ËïãïôÝ÷íåò, ÐïéçôÝò, ðïõ áíÝäåéîáí ôçí ÅëëÜäá ìå
ôéò ãíþóåéò ôïõò. Åðßóçò êáôÝãñáøå ó´áõôü ôïðùíý-
ìéá êáé ôç äéÜëåêôï ðïõ ìßëáãå ç ãéáãéÜ üðùò Ýëåãå ï
ßäéïò, þóôå íá ìåßíåé Üóâåóôç óôç ìíÞìç ó´åìÜò ôïõò
ðáëáéüôåñïõò áëëÜ êáé ãéá íá ðáñáäïèåß óôïõò íåü-
ôåñïõò, “Óôá ðáéäéÜ ìáò êáé åããüíéá ìáò”. Êëåßíïíôáò
èá Þèåëá íá ôïíßóù ãéá ìßá áêüìç öïñÜ üôé ï Èïäù-
ñÞò Þôáí Ýíáò âñÜ÷ïò ôçò ðïßçóçò êáé ôçò ëïãïôå÷íß-
áò êáé ôï Ýñãï ôïõ ðïõ ìáò áöÞíåé èá ãßíåé áéôßá ðïõ
èá ôïí èõìïýíôáé ðïëëÝò ãåíéÝò. Ãéá ìÝíá Þôáí ìåãÜ-
ëç ôéìÞ ðïõ Þìïõí ößëïò ôïõ, áëëÜ êáé ìåãÜëç áðþ-
ëåéá ãéá ôïí ðñüùñï êáé áäüêçôï èÜíáôü ôïõ. ÈïäùñÞ
èá óå èõìüìáóôå ãéá ðÜíôá. Óáò äéáâÜæù ïñéóìÝíá
ðïéÞìáôá áðü ôï Ýñãï “.
Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο όπως εκ-

φράσει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια
του θανόντος και δεύτερον να δημοσιευτεί η
περίληψη στον τοπικό Τύπο. Το Συμβούλιο με-
τά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφω-
να: Αποδέχεται την εισήγηση του Αντιδημάρ-
χου κ. Αθανασίου Μπόρα ως έχει:
Α) Εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στους

οικείους του θανόντος Δασκάλου, Ποιητή, Λο-
γοτέχνη, Αρθρογράφου Τρουπή Θεοδώρου
του Κων/νου.
Β) Περίληψη της παρούσας απόφασης να δη-

μοσιευθεί στον Τοπικό Τύπο.
Ακριβές αντίγραφο, ο Δήμαρχος, α.α. ο Αντι-

δήμαρχος Αθ. Μπόρας.

3) Ï ÐÁÔÑÉÙÔÇÓ ÍÉÊÏÓ ÆÁ×ÁÑÏÐÏÕËÏÓ

(Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών στο Δήμο
Κιάτου).
Μεγάλη η απώλεια του Θοδωρή Τρουπή και

ανάλογη η πίκρα μας. Η ελάχιστη δική μας υπο-
χρέωση είναι η απόδοση της τιμής και του σε-
βασμού, όπως αρμόζει σε αυτόν τον μεγάλο
πατριώτη. Ο Θοδωρής πέρα από τις χαρές,
τους καημούς και τα βάσανα των γονιών μας,
των προγόνων μας που έχτισαν όλο τον κό-

σμο, ανίχνευε και κατέγραφε, εκτός από τα λο-
γοτεχνικά του κείμενα, τους χαρακτήρες και
τις ψυχές μας και κατέθετε τη δική του άποψη
με την μεγαλοσύνη της καρδιάς που τον διέκρι-
νε. Σε όλους εμάς τους νεότερους και τα παιδιά
μας άφησε μεγάλο λογοτεχνικό έργο και παρα-
καταθήκες.
Η μνήμη του θα είναι αιώνια. Τα θερμά μου

συλλυπητήρια στους δικούς του ανθρώπους.

Το παρακάτω κείμενο με τίτλο “Αξέχαστες πνευ-
ματικές μορφές” και  με 4 φωτογραφίες του Θο-
δωρή, δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Κρητική
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ”, του πατριώτη Βασίλη Σχίζα, που
αποστέλλεται σε όλη σχεδόν την Ελλάδα.

“ Στις 20 Ιουνίου 2008, ύστερα από πολύμηνη
ασθένεια έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 76 ετών και
ετάφη στην Κάτω Αχαγιά, ο καταξιωμένος συγ-
γραφέας, λαογράφος, ποιητής, εκδότης κι εκπαι-
δευτικός Θόδωρος Τρουπής, από του Σέρβου
Αρκαδίας. Ωστόσο το έργο του που κατέλειπε –
αγγίζοντας τον αριθμό των 150 τίτλων - είναι ευρύ
θεματικά καλύπτοντας ζητήματα που άπτονται της
εκπαίδευσης, λαογραφίας, ιστορίας, θεάτρου και
λογοτεχνίας. Εκδότης μέχρι το τέλος της ζωής
του, του “ΜΟΡΙΑ” (τριμηνιαίο λογοτεχνικό, λαο-
γραφικό, ιστορικό περιοδικό) ο τίτλος που είχε
στην προμετωπίδα “Σκαλίζοντας τις ρίζες μας”,
έβρισκε απολύτως σύμφωνους με τ΄ Αφιερώματα
που έκανε στους Έλληνες Δημιουργούς, ήταν ένα

βήμα προ-
όδου κι ε-
πικοινωνί-
ας, καθώς
ανέδειξε
πολλούς
απ΄ αυτούς
που έγιναν
ευρύτερα
γνωστοί. Η
ταπεινότη-
τά μου είχε
την τύχη
να τον συ-
ναντήσει
και  πριν α-
πό δέκα ο-
χτώ χρό-
νια (Ιού-
νιος 1990)

και στο 6ο τεύχος του “ΜΟΡΙΑ”, που έκανε αφιέ-
ρωμα στον Μωραΐτη (Βραχάτι Κορινθίας), αεί-

μνηστο σήμερα σεβαστό φίλο μου Ντίνο Βλαχο-
γιάννη, ποιητή, συγγραφέα, δοκιμιογράφο και με-
ταφραστή και να συνεργαστεί μαζί του μέχρι σήμε-
ρα. Στεφάνια έστειλαν  στον τάφο του στην Κάτω
Αχαγιά, η Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών, η Πανελ-
λήνια Ένωση Λογοτεχνών, η Εκπαιδευτική Κοι-
νότητα, Εθνοτοπικά Σωματεία της Αρκαδίας κ.α.
καθώς ο Θ. Τρουπής ήταν μέλος σ΄αυτά. Ένας
υγιής σκεπτόμενος πνευματικά άνθρωπος και έν-
θερμος μελετητής και αναγνώστης των κειμένων
που επιμελούνταν και εξέδιδε μέσω του περιοδι-
κού του. Ανήσυχη πνευματική φιγούρα ήταν πα-
νταχού παρών σ΄όλες τις εκδηλώσεις και τα σω-
ματεία. Ασχολήθηκε τριάντα τόσα χρόνια με την
εκπαίδευση, έγραψε πολλά βιβλία για τα παιδιά,
(ποιήματα για τις σχολικές γιορτές, θεατρικές πρό-
ζες κ.α.), συστηματική η συγγραφική και εκδοτι-
κή του δραστηριότητα, αρθρογραφούσε σε ε-
φημερίδες και περιοδικά. Τακτικός και τεκμη-
ριωμένος στις απόψεις του, είχε την μεγάλη ευ-
χέρεια να κατατάσσει τα θέματά του κατά ενότη-
τες –καθώς είμαι σε θέση να γνωρίζω από τις
συχνές επισκέψεις μου στο γραφείο του - που
υπάρχουν στις στήλες του περιοδικού στις τε-
λευταίες σελίδες και σε φακέλους, που μπορούν
να χρησιμεύσουν στον μελετητή, τον ερευνητή,
τον επιστήμονα, τον μαθητή κ.α., που θα ήθελαν
να εντρυφήσουν το τιτάνιο έργο που πράγματι
έχει αφήσει.
Ο θάνατος του Θοδωρή Τρουπή έχει αφήσει

ένα δυσαναπλήρωτο κενό και στην πνευματική
κίνηση της χώρας και όχι μόνο του Μοριά, γιατί
μέσα από το περιοδικό του προβλήθηκαν όλοι
οι Έλληνες Δημιουργοί. Η συγγραφική και
πνευματική οικογένεια έχασε έναν έντιμο εκπρό-
σωπό της, που δίδαξε το λιτό κι όχι το περιττό
και ο λόγος του είχε βαρύτητα. Είχε τόλμη, ήταν
μαχητής της ζωής και της πένας, με απαράμιλλο
ύφος και αναπλαστική δύναμη. Αυστηρός και
γενναιόδωρος, άνοιξε δρόμους πνευματικούς και
επηρέασε βαθύτατα τους σύγχρονούς του. Το
χώμα να είναι ελαφρύ. Αιωνία του η μνήμη”.

5) ÁÐÏ ÔÏ ÃÉÁÍÍÇ ÇË. ÍÉÊÏËÁÊÏÐÏÕËÏ, Áåôïññá÷ßôç

Αξέχαστε Θόδωρε,
Γνωριζόμασταν εδώ και χρόνια. Από τότε που

φοιτούσαμε στο γυμνάσιο Λαγκαδίων. Εσύ βέ-
βαια, πήγαινες 2-3 τάξεις παραπάνω από εμένα,
αλλά για κάποιο διάστημα μέναμε στην ίδια γει-
τονιά. Και επιπλέον ανήκαμε και στον ...ίδιο με-
ταναστευτικό μαθητικό πληθυσμό των Λαγκαδί-
ων. Ήμασταν τα “ξενάκια ή βλαχάτσια”, όπως
μας χαρακτήριζαν οι ντόπιοι. Και αυτά τα δύο
στοιχεία είχαν συμβάλει κάτι παραπάνω στη γνω-
ριμία μας. Θυμόμαστε αρκετά από τα ωραία και
γελούσαμε. Μα εκείνο που δεν ξεχνάμε είναι η
αμίμητη ατάκα σου: “Ìç ìå æïñßæåéò, ãéáôß èá
óå öÝñù åí ôù Üìá êáðÜêé”. Όταν κάποιος
από την παρέα σε... θύμωνε με τα πειράγματά
του και τις εμμονές του χρησιμοποιούσες την
παραπάνω ατάκα.

...Μεγαλώσαμε... Χωρίσαμε... Ο καθένας πήρε
το δρόμο του. Κάποιοι συμπέσαμε στον ίδιο
δρόμο. Γίναμε δάσκαλοι. Εσύ ξεχώρισες ενω-
ρίς. Είχες το λογοτεχνικό τάλαντο και όχι μόνο.
Έγραψες πολλά. Πρόσφερες πολλά. Στην παι-
δεία, στη λογοτεχνία, στη λαογραφία, στο χω-
ριό σου, στην Κοινωνία. Για το πλούσιο έργο
σου σε τίμησαν αρκετοί. Και κορυφαία η Ακα-
δημία Αθηνών.

...Είχα να σε συναντήσω πολλά χρόνια. Γιατί
αρκετό διάστημα έμενες μόνιμα στην Κάτω Α-
χαγιά. Σε... ανακάλυψα μια μέρα πριν είκοσι και
πλέον χρόνια εκεί στο ασκηταριό σου (Βερα-
ντζέρου 14-7ος όροφος) σκυμμένο πάνω σε σω-
ρό βιβλία. Είχες αναλάβει και την έκδοση του
περιοδικού “ΜΟΡΙΑΣ” και δούλευες την ύλη που
θα φιλοξενούσες σ΄αυτό.
Χαρήκαμε και οι δυο που ανταμωθήκαμε, ύ-

στερα από τόσα χρόνια. Συζητήσαμε για πολλά
και διάφορα και μου πρόσφερες αρκετά βιβλία
σου, με την προσωπική και αγαπησιάρικη αφιέ-
ρωσή σου.
Από τότε ερχόμουν τακτικά στο ασκηταριό

σου. Και στην ερώτησή μου: Τι κάνεις φίλε, μου
απαντούσες:

-Να óãáñëßæù κάτι χαρτιά και ετοιμάζομαι να
τα βγάλω στη “φόρα!”. Και τα έβγαζες όμορφα
και ωραία στο “ΜΟΡΙΑ” σου και αλλού. Και φι-
λοξένησες και λίγα δικά μου óãáñëßóìáôá στο
περιοδικό σου, παρακινώντας με συγχρόνως να
γράφω.

-Μα εγώ δεν έχω ικανότητες να γράφω λογο-
τεχνικά...Δεν είμαι άξιος να αγγίξω ούτε καν το
κορδόνι του πνευματικού σου σάκου, σου είπα.
Φοβάμαι να βγω στη “φόρα!”. Και τότε, αγαπη-
μένε και αξέχαστε φίλε μου, μου απάντησες.

-Μη διστάζεις. Γράφτα όπως τα νιώθεις.. Α-
πλά. Έχεις το τάλαντο του γραψίματος. Και πρό-
σθεσες: Όλοι έτσι διστακτικά ξεκινήσαμε. Εσέ-
να, από κάποια κείμενά σου που διάβασα, δεν
σου λείπει η ικανότητα να γράφεις. Εκείνο που
σου λείπει είναι ότι δεν έχεις συμπληρώσει τις
κανονικές “ώρες πτήσεως!”. Όταν τις συμπλη-
ρώσεις θα ...πετάς με σιγουριά μόνος σου, χω-
ρίς δισταγμούς και επιφυλάξεις. Όπως τόσοι
άλλοι... Έχεις το ταλίμι σου!

...Θόδωρε όταν συναντιόμαστε ήθελες να μι-
λάμε στη δική μας γλώσσα, στη ντοπιολαλιά μας.
Ένιωθες καλύτερα μου έλεγες. Γεμίζει το στόμα
μας από το χωριάτικο λεξιλόγιό μας. Και εμείς
σαν κοντοχωριανοί, βαδίζουμε στην ίδια συχνό-
τητα, πρόσθετες. Μικροδιαφορές σε ιδιωματι-
σμούς ασφαλώς υπάρχουν. Αλλά αυτό, έλεγες,
είναι καλό γιατί πλουταίνει τη γλώσσα μας  και
τονίζει τις... ταυτότητές μας. Μην τα κάνουμε
όλα χύμα, σαν τον τσοπάνη που αρμέγει στην
ίδια καρδάρα γίδια και πρόβατα.
Όταν συμπλήρωσες το “Σερβαίικο γλωσσά-

ρι” και το δημοσίευσες στο υπ΄αριθ. 67/2003
τεύχος του ΜΟΡΙΑ μου ζήτησες φιλικά να εκ-
φράσω τη γνώμη μου γι΄ αυτό. Σου απάντησα
στην ίδια γλώσσα σχεδόν, γιατί κατά τα ? το
λεξιλόγιο των χωριών μας είναι κοινό. Ταυτόση-
μο. Και δημοσίευσες την απάντησή μου στο
υπ΄αρ. 69/2004 τεύχος του “ΜΟΡΙΑ”. Η απάντη-
σή μου, με χρήση Σερβαίικης και Αετορραχίτι-
κης ντοπιολαλιάς , κατέληγε περίπου ως εξής:

-Θόδωρε, με το γλωσσάρι που δημοσίευσες,
áðïèçóáýñéóìá ôçò íôïðéïëáëéÜò ìáò, έκα-
νες το καλύτερο μνημόσυνο σ΄όλες τις παλιές
γενιές που έζησαν στα χωριά μας και το μίλησαν.
Τούτο θα αποτελεί και πολύτιμο κληροδότημα
για τη Λαογραφία και τις επόμενες γενιές και θα
παραπέμπει στο παρελθόν του γενέθλιου τόπου
μας. ÓðïëëÜôç óïõ.
Ευχαριστήθηκες με την απάντησή μου. Με πή-

ρες στο τηλέφωνο και μου είπες στη γλώσσα
μας.



Aρ τ ο ζ ή ν ο ς 5Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2008

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

“Ρε óïõöáëéáóìÝíï, αν πας καμιά âïëÜ óéá-
êÜ στα πατροχώματά μας, σκούντα το σύρμα
μπας και μισέψουμε αντάμα. Θέλω να ροβολή-
κουμε κατά κάτου, στη Φρατζινέτα, και να αγνα-
ντέψουμε από ψηλά τα Ζουλάτικα (νυν Αετορ-
ράχη). Ν΄ανηφορίσουμε στην πλαγιά, να μυρί-
σουμε φρουσκούνι, να ροκανίσουμε ροϊδάμι,
να μαζέψουμε μπομπόλια και άγρια λάχανα του
βουνού, μαζί και χουρδουλιέρες και να πάμε στο
χωριό σου να μας κάνει η κυρά σου χορτόπιτα.
Κι αν είναι ανθισμένες οι σφάκες και τα σπάρτα
να ρουφήξουμε το γλυκό υγρό, το νέκταρ, ό-
πως κάναμε όταν είμαστε μικροί και όπως κά-
νουν και οι μέλισσες για να φτιάξουν το κερί και
το μέλι...”. Και λακριντέψαμε τηλεφωνικά για πο-
λύ. Δυστυχώς, αξέχαστε φίλε μου, δεν τα κατα-
φέραμε να κάνουμε εκείνο το ταξίδι μαζί. Ό-
μως, κάθε φορά που θ΄αραδίζω στα “êáôáôü-
ðéá ìáò” θα σε θυμάμαι ιδιαίτερα και μικρό κε-
ράκι θ΄ανάβω στην αγαθή σου μνήμη. Êåñß öôéáã-
ìÝíï áðü ôéò ìÝëéóóåò ôïõ ôüðïõ ìáò...
Αιωνία σου η μνήμη, φίλε μου Θόδωρε.

EOΡΤΑΣΜΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
Στις 20 Ιουλίου, ημέρα Κυριακή, στο γρα-

φικό και πανέμορφα στολισμένο εκκλησάκι του
Προφήτη Ηλία έγινε πανηγυρική θεία λει-
τουργία, χοροστατούντος του σεβαστού μας
Παπά–Σωτήρη, την οποία παρακολούθησαν
πολλοί συμπατριώτες μας (ο Τ. Μπουρνάς μέ-
τρησε 30 αυτοκίνητα παρκαρισμένα στις κα-
θαρισμένες προς τούτο πεζούλες).

Έγινε αρτοκλασία και εψάλλη τρισάγιο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής του πρόσφατα εκλιπό-
ντος Θ. Κ. Τρουπή, πρωτεργάτη της αναστή-
λωσης της εκκλησίας.

Τη θεία λειτουργία και το τρισάγιο, που πα-
ρακολούθησαν και τα δύο παιδιά του εκλιπό-
ντος Χρίστος και Ελένη σε φορτισμένο συγκι-
νησιακά κλίμα, ακολούθησε σύντομη αλλά με-
στή λόγων ομιλία από τον πατριώτη Ν. Παπα-
γεωργίου (η κόρη του φίλου Θοδωρή το χαρα-
κτήρισε ως το καλύτερο μνημόσυνο για τον πα-
τέρα της).

Μετά τη θεία λειτουργία και στον ειδικά προς
τούτο διαμορφωμένο χώρο, προσφέρθηκε ψη-
τή γουρουνοπούλα και άφθονη ρετσίνα με την
επιμέλεια του Γιάννη Ρουσιά.

Του χρόνου ευχόμαστε, το πανηγυράκι
που έχει καθιερωθεί πλέον, να γίνει ακόμη
καλύτερο με μουσική και χορό, κάτι που οι
συγκυρίες δεν το επέτρεψαν για φέτος.

Στην  φωτογραφία διακρίνονται τα εγγό-
νια του Η. Κωνσταντόπουλου (αριστερά) και
το εγγόνι του Β. Παπαγεωργίου (κέντρο).
Πρώτη δεξιά διακρίνεται η πανταχού πα-
ρούσα Γεωργία Τρουπή, σύζυγος του αεί-
μνηστου Νίκου Κωνσταντόπουλου. Η Γεωρ-
γία είναι από τους μονιμότερους κατοίκους
του χωριού και τους ανθρώπους που νοιάζο-
νται για τα θέματα του χωριού. Θεωρούμε
πως μπορεί να γίνει ένας πολύ καλός σύνδε-
σμος χωριού και Συνδέσμου και να προ-
σφέρει σημαντικές υπηρεσίες στους πατριώ-
τες. Τις ίδιες υπηρεσίες μπορούν να προσφέ-
ρουν και πολλές άλλες γυναίκες του χωριού.

 Γενική άποψη του πανηγυριού

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Όπως κάθε χρόνο γιορτάστηκε και φέτος στις

27.7.08, στο γραφικό και ιστορικό εκκλησάκι

στην Τρανηβρύση, η γιορτή της  Αγίας Παρα-
σκευής. Μετά τη θεία λειτουργία ο πατριώτης
μας αντιδήμαρχος Ηραίας Αθανάσιος Μπό-

ρας μίλησε για τον σεβα-
στό ιερέα μας παπα-Σω-
τήρη. Είπε πως φέτος συ-
μπληρώθηκαν 9 χρόνια α-
πό την χειροτονία και την
τοποθέτησή του στο χωριό
μας. Εκφράζοντας την ε-
πιθυμία και τα συναισθή-
ματα πολλών  πατριωτών
μίλησε με καλά λόγια για
το ιερουργικό έργο και γε-
νικά για την παρουσία του

παπα-Σωτήρη στο χωριό μας. Έκανε σύγκρι-
ση της εποχής που δεν είχαμε παπά στο χωριό
με τη σημερινή και τόνισε πόσο σημαντικό εί-
ναι για το χωριό να υπάρχει παπάς και να λει-
τουργεί η εκκλησία. Κλείνοντας την ομιλία του
ευχαρίστησε εκ μέρους των συμπατριωτών μας
τον παπα-Σωτήρη και του ευχήθηκε μακροη-
μέρευση και υγεία στον ίδιο και την οικογένειά
του.

***
ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Με την ευκαιρία αυτή και η διοίκηση του
Συνδέσμου μας εκφράζει στον αγαπητό παπα-
Σωτήρη τις πλέον εγκάρδιες ευχαριστίες της
για ότι προσφέρει στο χωριό  και στους πατριώ-
τες  και του εύχεται ότι καλύτερο επιθυμεί στη
ζωή του. Σε ανάμνηση των 9 χρόνων λειτουρ-
γίας στο χωριό μας του στέλνει 2 φωτογραφίες
που εικονίζεται στο εσωτερικό του ναού της
Κοίμησης της Θεοτόκου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟ
Την Τετάρτη 3.9.2008 ήρθε στο χωριό μας

ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κ. Ιερε-
μίας και λειτούργησε με τον παπα-Σωτήρη
στο γνωστό εκκλησάκι του Αγίου Νεκταρίου,
που βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό μας στην
περιοχή “Ήθι”.  Το εκκλησάκι αυτό, που το
καλοκαίρι το επισκέπτονται πάρα πολλοί πα-
τριώτες,  το έχει φτιάξει  ο Γιώργος του Χρή-
στου Παπαγεωργίου.

  Το εκκλησάκι του Αγίου Νεκταρίου

Το ιστορικό
εκκλησάκι της
Αγ. Παρασκευής
στην Τρανή
Βρύση

Αθ. Μπόρας

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας οι εκ-
κλησιασθέντες βγήκαν στο προαύλιο της εκ-
κλησίας και βρήκαν την ευκαιρία να χαιρετη-
θούν και να ανταλλάξουν ευχές. Στη φωτο-
γραφία διακρίνεται ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Ηλίας Χειμώνας, με το μπλόκ των λαχείων στο
χέρι να στοχεύει ...το επόμενο “θύμα”.

***

Οι νύφες του χωριού “οι ξενούλες”, όπως
χαϊδευτικά τις λένε κάποιες ντόπιες, έδωσαν
δυναμικό παρόν στο πανηγύρι, όπως και σε
άλλες εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Στη φω-
τογραφία η Μαρίνα του Νίκου Τρουπή (νύ-
φη της Κανέλλας  Αρ. Τρουπή), χορεύει με
ιδιαίτερη χάρη, υποβασταζόμενη από τη γυ-
ναίκα του Ι. Ν. Μαραγκού. Στη Μαρίνα εκ-
φράζουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες, γιατί μας
χάρισε με τη γλυκιά φωνή της μερικά δημο-
τικά τραγούδια (έστω και με πίεση) και έδω-
σε ξεχωριστό τόνο στο πανηγύρι. Από τώρα
την παρακαλούμε να προετοιμαστεί για του
χρόνου, ώστε να προσφέρει κάτι περισσότε-
ρο. Όλοι έχουμε χρέος στο χωριό και τους
πατριώτες. Άλλες νύφες που εντυπωσίασαν
με τις χορευτικές τους ικανότητες (και τις γνω-
ρίζουμε) ήταν η Ελένη του Χρήστου Πανα-
γόπουλου (πολλές αναρωτιόσαντε στο χω-
ριό τι κάνει και διατηρείται τόσο νέα;) η γυ-
ναίκα του Κώστα Τερζή, η Βούλα του Γιάν-
νη Ρουσιά, η Γιούλα του Νίκου του παπά
και πολλές άλλες.

Παρακαλούμε πολύ και τις “ξενούλες” και
τις “ντόπιες” να εκδηλώσουν ενδιαφέρον
στην προσεχή συνέλευση του Συνδέσμου να
συμμετάσχουν στο επόμενο ΔΣ του Συνδέ-
σμου. Ο τόπος τις έχει ανάγκη.

***

Οι Κλεισουραίοι ήρθαν φέτος στο χωριό
από τον Καναδά και γιόρτασαν με συγγενείς
και φίλους τις ημέρες της Παναγίας. Στο πα-
νηγύρι γλέντησαν με την ψυχή τους και με
πολύ εκφραστικό τρόπο. Στη φωτογραφία έ-
νας από τους δίδυμους χορεύει με πολύ μα-
γκιά το ζεϊμπέκικο του. Μάθαμε πως είναι
εξαιρετικοί άνθρωποι και πολύ επιτυχημένοι
επαγγελματικά. Τους ευχόμαστε υγεία και
ευτυχία και του χρόνου να μας ξανάρθουν.
Αν έχουν την οικονομική άνεση και βοηθή-
σουν το Σύνδεσμο στην αποπεράτωση του
Πολιτιστικού Κέντρου, θα τους είμαστε ιδιαί-
τερα υπόχρεοι.

Σπίτια στο χωριό
που μας εντυπωσίασαν
Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΤΣΑΣ

Μοναδικό, όχι μόνο στο δικό μας χωριό αλλά
σε όλη την περιοχή, θα είναι το πέτρινο σπίτι
που φτιάχνει  στη ζευγολατίτσα η Φανή του
Γιαννάκου Τρουπή (Γιωργιού). Ότι και να
πει κανείς είναι λίγο.

ΜΕΓΑΛΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ...ΛΙΒΑΔΙ
Είναι το σπίτι που φτιάχνει στου Σουλινάρι

ο Γιώργης του Ν. Κωνσταντόπουλου (Νι-
κόλα του Κώτσιου).

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ

Όλοι θυμόμαστε πως ήταν το σπίτι του α-
είμνηστου μπάρμπα Λιά Τρουπή (Μπου-
σμπούνη). Δες τε τώρα πως το φτιάχνει η
κόρη του και ο γαμπρός του. Παράδειγμα προς
όλους όσους σκέφτονται να επισκευάσουν τα
σπίτια τους. Συγχαρητήρια.

***
Παρόλο που γνωρίζουμε πως όταν κα-

νείς φτιάχνει σπίτι έχει έξοδα, μια μικρή
βοήθεια στο Σύνδεσμο για να φτιάξει και
αυτός το “σπίτι όλων μας” θα ήταν ιδιαί-
τερα ευπρόσδεκτη.

Αύγουστος 2008: Ο Νίκος Σχίζας (Κακός)
κάθεται με τη γυναίκα του Γεωργία απένα-
ντι από το μαγαζί του Νίκου Λιατσόπουλου.

Η Κωστάκαινα, από τις πλέον ηλικιωμένες
γυναίκες του χωριού, κάθεται στο πεζούλι του
σπιτιού της με τη Χρυσάνθη του καλόκαρδου
και αείμνηστου δασκάλου μας Λεωνίδα Πα-
παθωμόπουλου. Τις βρήκαμε πολύ καλά και
τους ευχηθήκαμε υγεία και του χρόνου να τις
ξανασυναντήσουμε στο ίδιο πεζούλι.
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ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 1919-1922:  11 ΣΕΡΒΑΙΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ          του υποστρατήγου ε.α. Χ. Αθ. Μαραγκού

 Στη μνήμη τους αφιερώνεται η παρακάτω αναφορά

Με την λήξη
του  Α΄ Παγκοσμί-
ου Πολέμου, την
17-10-1918, υπο-
γράφεται η ανα-
κωχή του Μού-
δρου, με την Ελ-
λάδα νικήτρια στο
πλευρό των συμ-
μαχικών δυνάμε-

ων. Η Διάσκεψη  Ειρήνης που ακολούθησε την 1
Μαΐου1919, έδωσε εντολή ελέγχου:

Α) Στις Ηνωμένες Πολιτείες:  της Κωνσταντι-
νουπόλεως, των Στενών και της Αρμενίας.

Β) Στην Ελλάδα: μέρους του  Βιλαετίου  του
Αϊδινίου.

Γ) Στην Ιταλία: της εδαφικής ζώνης νότια  του
Μαιάνδρου ποταμού.

Δ) Στην Γαλλία: της βόρειας περιοχής της Μ.
Ασίας  που συμπεριλαμβάνει  την  Άγκυρα και την
Προύσα.

ΑΠΟΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ
 Την επομένη της διάσκεψης, 2 Μαΐου, η 1η

Μεραρχία του Ελληνικού Στρατού, συνοδεία
Αγγλικών Αντιτορπιλικών,  αποβιβάζεται στην
Σμύρνη. Πλήθος κόσμου  έφθασαν στη Σμύρνη,
δια να γονυπετήσουν  στην πολεμική σημαία
της μητέρας  Ελλάδας (1) Την 3ην Μαΐου 1919,
οι Ιταλοί, για να εκβιάσουν την λύση που θα
ικανοποιούσε τις αξιώσεις τους,  αποβιβάσθη-
καν  στη περιοχή της Νέας  Εφέσου, νότια  της
Σμύρνης. Από  την 14-6-1919 μέχρι 5- 2 –1920,
ο Ελληνικός Στρατός στην Μ. Ασία  είχε  απο-
στολή  να εξασφαλίσει την τάξη και να επε-
κτείνει την κατοχή  του  στο εσωτερικό  μέχρι
τις Κυδωνίες, την Πέργαμο, την Μαγνησία και
το Αϊδίνιο νότια, σε επαφή με την Ιταλική ζώνη
κατοχής (2) Από τις 5 Φεβρουαρίου μέχρι το
Μάιο, ήταν μια περίοδος στασιμότητας και α-
ναμονής του Ελληνικού Στρατού, λόγω των α-
παγορευτικών διαταγών των Συμμαχικών Δυ-
νάμεων.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ–ΣΥΜΦΩΝΑ
1) Σύμφωνο Τιττόνι-Βενιζέλου.
Την 29-7-1919 υπογράφεται μυστική συμφω-

νία από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και τον
Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, με την οποία
καθορίζεται διαχωριστική γραμμή κατοχής στη
Μ. Ασία, μεταξύ των εκεί στρατευμάτων Ελλά-
δας και Ιταλίας. Με την συμφωνία αυτή παρα-
χωρούνται στην Ελλάδα τα Δωδεκάνησα, παρέ-
χεται πλήρης υποστήριξη στις ελληνικές διεκ-
δικήσεις στη Θράκη και γίνεται αποδεκτή απαί-
τηση ενσωματώσεως της Βόρειας  Ηπείρου με
την Ελλάδα (3) Το σύμφωνο αυτό  καταγγέλθη-
κε από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας,
ένα χρόνο αργότερα, την 22-7-1920

2)Συνθήκη  Σεβρών.
Την 10-8-1920, υπεγράφη εν Σέβραις η συν-

θήκη ειρήνης, η οποία θα τερμάτιζε την εμπό-
λεμη κατάσταση των νικητών του μεγάλου πο-
λέμου, με την Τουρκία. Τυπικά   και εν μέρει
ουσιαστικά, η κατάσταση αυτή είχε τερματι-
στεί προ πολλού δι όλους τους συμμάχους,
εκτός της Ελλάδος. Η τύχη της συνθήκης αυ-
τής εξαρτήθηκε αποκλειστικά από την νίκη ή
την   ήττα του  Ελληνικού Στρατού, ο οποίος
είχε να αντιταχθεί και κατά της αντιδράσεως
των δύο άλλων συμμάχων του, των Γάλλων και
των Ιταλών! Πρωτοφανές στην Ιστορία όλων
των εποχών το φαινόμενο των συμμάχων, οι
οποίοι, όχι μόνο πριν επιβάλλουν καν, αλλά
πολύ πριν ακόμη καταρτίσουν την συνθήκη ει-
ρήνης, ετάχθησαν αναφανδόν, χωρίς να διαρ-
ρήξουν επισήμως την συμμαχία, παρά το πλευ-
ρό του εχθρού. Φαινόμενο τραγικό σε επακό-
λουθα δια την Ελλάδα, αφού τούτο απέβη η
βασική αιτία της  Μικρασιατικής  Καταστρο-
φής. Οι Σύμμαχοι θα παρακολουθούσαν  τις νέ-
ες ελληνικές επιχειρήσεις με τους  στρατιω-
τικούς  αντιπροσώπους τους.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
Στις επιχειρήσεις της Μ. Ασίας, συμμετείχαν

ως κληρωτοί ή ως επίστρατοι περισσότεροι από
εξήντα Σερβαίοι.

Α) Επιχειρήσεις  Φιλαδελφείας -
Προύσσης - Ουσάκ.

Την 9-6-1920, αρχίζει η προέλαση του Ελληνι-
κού Στρατού στη Μ. Ασία με το Α΄ Σώμα  Στρατού
στην ανατολική πλευρά (Φιλαδέλφεια) και με το
Σώμα  του  Στρατού  Σμύρνης προς τα βόρεια,
(Αξάριο – Πάνορμος). Την 10-6-1920, καταλαμ-
βάνεται το Σαλιχλή, την επομένη η Σόμα και την
16-6-1920 ενεργείται επίθεση  και καταλαμβά-
νεται η οχυρωμένη τοποθεσία Κερεσούν και Αϊ-
βαλί-Κεμέρ. Την 25-6-1920, η Ελληνική Ταξιαρ-
χία Ιππικού εισέρχεται στην Προύσα,  την 16-8-
1920, καταλαμβάνεται  η Ουσάκ και την 22-8-1920
το Τσεντίζ. Με την κατάληψη της γραμμής Πρού-
σας – Τσεντίζ – Ουσάκ λήγει η πρώτη περίοδος
των επιχειρήσεων  του  Ελληνικού Στρατού στη
Μ. Ασία.

Β) Επιχειρήσεις  Δεκεμβρίου 1920-
Μαρτίου 1921.

Επιθετικές επιχειρήσεις των μονάδων  του Γ΄
Σώματος  στρατού,  από Προύσα προς  Εσκί  Σε-
χήρ  λόγω της  αντίστασης των  Τούρκων στην
αμυντική γραμμή  Αβγκίν – Κοβαλίτσα, ήσαν χω-
ρίς αποτέλεσμα και με πολλές απώλειες. Επί-
σης  μονάδες του Ελληνικού  στρατού κινούμε-
νες από Ουσάκ, νότια, δεν μπόρεσαν να διασπά-
σουν την  τοποθεσία Εσκή  Σεχήρ,  Αφιόν –Καρα-
χισάρ, Κιουτάχεια. και επέστρεψαν στο Τουμλού
Μπουνάρ. Την περίοδο αυτή έπεσαν οι εξής Σε-
ραβαίοι

1) Στρατιώτης Σχίζας Άγγελος του Nι-
κολάου,  έπεσε ηρωικά μαχόμενος στην περιο-
χή του Αβγκίν  την 14η  Μαρτίου 1921 (4).

2) Στρατιώτης Τρουπής Παναγιώτης
του Ιωάννου, έπεσε ηρωικά  μαχόμενος στις
επιχειρήσεις προς Κιουτάχεια  την 16η Μαρτίου
1921.

Γ) Επιχειρήσεις  Ιουνίου- Ιουλίου 1921.

Στις επιχειρήσεις μεγάλης  κλίμακας την 30-
6-1921  μετά από σκληρό αγώνα καταλαμβάνεται
το Αφιόν  Καραχισάρ, την  4-7-1921  η Κιουτάχεια
και την   8-7-1921 το Δορύλαιο (Εσκή  Σεχήρ) (5).
Η 7η  Μεραρχία κινήθηκε   βόρεια του Εσκή  Σεχήρ
στην περιοχή   Μουταλίμπ- Αβγκίν  για να καλύ-
ψει  ενδεχόμενη επίθεση  των Τούρκων. Στην
συμπλοκή  της 7ης  Ιουλίου 1921 στην περιοχή
Αβγκίν έπεσε  ηρωικά μαχόμενος   ο

3) Στρατιώτης Βέργος Γεώργιος  του
Διονυσίου.

Δ) Επιχειρήσεις προς Άγκυρα

Παρά τις  πρόσφατες επιτυχίες του Ελληνικού
Στρατού και τις σοβαρές απώλειες του εχθρού,
το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο. Γι΄ αυ-
τό αποφασίστηκε  η προέλαση της Στρατιάς της
Μ. Ασίας προς το Σαγγάριο (6). Μετά την διάβα-
ση του ποταμού την  6-8-1921 και την διάσχιση
της Αλμυρής  Ερήμου καταλαμβάνεται μετά από
σκληρούς αγώνες η πρώτη αμυντική γραμμή των
Τούρκων. Ειδικότερα,  το Γ΄ Σώμα Στρατού (αρι-
στερά)  καταλαμβάνει την τοποθεσία  Σαπάτζας.
Το Α΄ Σώμα Στρατού  (κέντρο) την τοποθεσία Τα-
μπούρ  Ογλού και το Β΄ Σώμα Στρατού (δεξιά) την
περιοχή  Καλέ  Γκρότο. Παρ΄ όλα αυτά , ο Ελληνι-
κός Στρατός δεν μπόρεσε να διασπάσει  την Τούρ-
κικη Τοποθεσία και την 29-8-1921 διακόπτει τον
αγώνα και συμπτύσσεται  δυτικά του Σαγγαρίου
στη γενική γραμμή Όρμος Κίου –Δορύλαιο – Α-
φιόν  Καραχισάρ όπου και μένει σε απραξία μέχρι
τις 14  Αυγούστου 1922. Την 11η Αυγούστου
1921 άρχισε η σκληρή μάχη του Ταμπρούρ Ογλού
όπου μετά τριήμερο αιματηρό αγώνα, με συνε-
χείς επιθέσεις και  αντεπιθέσεις και από τις δυο
πλευρές, με νυχτερινούς  αγώνες εκ του συστά-
δην,  καταλαμβάνεται δια της λόγχης  η περιοχή

Δίδυμοι  Λόφοι  και Κιρέζ Ογλού. Στις μάχες αυ-
τές διακρίθηκε για την γενναιότητά του και έπε-
σε ηρωικά μαχόμενος ο πατριώτης

4) Λοχαγός Τρουπής  Δημήτριος του
Θεοδώρου.

Ηγούμενος ανδρείων στρατιωτών, αφού τους
υπενθύμισε την ελληνικότητα της περιοχής και
τους επεξήγησε τους λόγους της εκστρατείας,
τους υπέδειξε τον δρόμο της Νίκης και  της Αυτο-
θυσίας. Την 12η Αυγούστου 1921 και ενώ ευρή-
σκετο σε εξέλιξη   επιθετική ενέργεια  προς κατά-
ληψη του αντικειμενικού σκοπού στην περιοχή  Κι-
ρέζ  Ογλόυ  Ντάγ   η Δόξα στεφάνωσε τον καταγό-
μενο εκ Σέρβου  Αρκαδίας Λοχαγό Τρουπή Δημή-
τριο του Θεοδώρου και τον οδήγησε στο Πάνθεον
των Ηρώων. “Θεία είναι  η  Δάφνη. . .”

Στις ίδιες επιχειρήσεις έπεσαν οι εξής:
5) Στρατιώτης Γρέκης  Παναγιώτης  του

Ιωάννου την  15η  Αυγούστου 1921, ηρωικά μαχό-
μενος   στις επιχειρήσεις Σαγγαρίου,.

6) Στρατιώτης Παναγόπουλος  Φώτιος
του Ηλία την επομένη 16  Αυγούστου, ηρωικά
μαχόμενος στην επική μάχη του  Καλέ Γκρότο,
πολεμώντας στη πρώτη γραμμή του 43ου  Συντάγ-
ματος.

7) Στρατιώτης Παναγόπουλος  Παναγιώ-
της του Κωνσταντίνου, την 18η  Αυγούστου
1921, ηρωικά  μαχόμενος στην περιοχή Καράκο-
γιου του 43ου    Συντάγματος.

8) Στρατιώτης Μπόρας  Ηλίας  του  Ιω-
άννου, στις 29 Αυγούστου 1921 ηρωικά μαχόμε-
νος στη σύμπτυξη των Μονάδων και την επαναδιά-
βαση του  Σαγγαρίου στην περιοχή  Κατσιλούκ.

9) Στρατιώτης Παγκράτης  Ηλίας  του
Κωνσταντίνου, την επομένη 30η Αυγούστου η-
ρωικά μαχόμενος στην  περιοχή του  Σαγγαρίου.

Παρ΄ όλες τις γιγαντομαχίες,  η Στρατιά δεν
μπόρεσε να διασπάσει  την Τούρκικη Τοποθεσία
και την 29-8-1921 διακόπτει τον αγώνα και συ-
μπτύσσεται  δυτικά του Σαγγαρίου στη γενική γραμ-
μή Όρμος Κίου – Δορύλαιο – Αφιόν  Καραχισάρ
όπου και μένει σε απραξία για ένα χρόνο, μέχρι τις
14  Αυγούστου 1922. Η Γαλλία και η Ιταλία υπέ-
γραψαν με τον Κεμάλ συνθήκη τερματισμού του
πολέμου  και ανέλαβαν όχι μόνο οικονομική ενί-
σχυση αλλά και βοήθεια με  πολεμικό υλικό… Την
25 Μαρτίου  1922  επιδόθηκε  ανακοίνωση των
συμμάχων στην οποία διευκρινιζόταν  μεταξύ των
άλλων ότι οι μεν Τούρκοι πρέπει να ανακτήσουν
την Μικρά Ασία, οι δε Έλληνες να αποχωρίσουν . ..
.μετά τιμής !

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
Την 13η Αυγούστου οι Τούρκοι επιτέθηκαν στην

περιοχή Αφιόν Καρά Χισάρ και μέσα σε δύο μέ-
ρες διέσπασαν την αμυντική γραμμή των ελληνι-
κών στρατευμάτων και απέκοψαν την επικοινωνία
των Α΄και Β΄ Σ.Σ.  με την Σμύρνη (7). Έτσι τα Σώματα
Στρατού αναγκάσθηκαν να υποχωρήσουν και γρή-
γορα η υποχώρηση μεταβλήθηκε σε άτακτη φυγή.
Μέσα στη γενική σύγχυση διαιρέθηκαν σε δύο ομά-
δες και η μεν πρώτη, δυνάμεως πέντε Μεραρχιών,
δύο Ταγμάτων, ενός Συντάγματος και δύο μοιρών
πυροβολικού κινήθηκε προς Τουμπλού Μπουνάρ,
ενώ η άλλη της ιδίας περίπου δυνάμεως απώλεσε
τον προσανατολισμό της και κατέληξε στην κοιλά-
δα  Αλή Βεράν  όπου περικυκλώθηκε από τους
Τούρκους και μετά εξάωρο  αγώνα διαλύθηκε τε-
λείως. Μέρος αιχμαλωτίσθηκε από τους Τούρκους
μετά των στρατηγών Διοικητών και οι υπόλοιποι
συνενώθηκαν με την πρώτη ομάδα συγκεντρώθη-
καν στην χερσόνησο της Ερυθραίας και μέχρι την 3η

Σεπτεμβρίου διεκπεραιώθηκαν στην Χίο και Μυτι-
λήνη Το Γ΄ Σώμα  Στρατού  άρχισε να υποχωρεί  και
την18η Αυγούστου, συγκεντρώθηκε στην Αρτάκη
και μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου είχε ολοκληρωθεί η
επιβίβαση στα πλοία εκτός από μια μεραρχία που

αιχμαλωτίσθηκε  στα Μουδανιά και  ένα Σύνταγμα
στο Σεβδίκιοι. Στη φάση αυτή έπεσε ο

10) Στρατιώτης Γρέκης Ιωάννης του  Κων-
σταντίνου, στα υψώματα Αλ   Μπανάζ, κατά την
οπισθοχώρηση την 18η  Αυγούστου 1922. Όταν άλ-
λοι κατέθεταν τα  όπλα  και παραδίδοντο αμαχητί
αυτός απάντησε στην τούρκικη λαίλαπα

 “Εμεις δεν νικηθήκαμε ποτέ”
και έπεσε από τα τουρκικά πυρά. Την επόμενη

χρονιά πέθανε στο Στρ. Νοσ. της Δράμας από τα
τραύματα και τα δεινά του πολέμου ο

11) Στρατιώτης Μαραγκός Βασίλειος του
Χαραλάμπους.

Η  θυσία των Ελλήνων στην Τουρκία δυστυχώς
δεν  άγγιξε  τους δυνατούς, δεν άγγιξε τους υπεύ-
θυνους, δεν άγγιξε για παράδειγμα τον Ύπατο Αρ-
μοστή της Ελλάδος στη Σμύρνη Α. Στεργιάδη, ο
οποίος δεν απολογήθηκε ποτέ για την καταστρο-
φή. Δεν  επέστρεψε ποτέ στην πατρίδα του. Ο κύ-
ριος υπεύθυνος δεν ανέλαβε καμία ευθύνη. Φαίνε-
ται  ότι  εξαργύρωσε τις υπηρεσίες που προσέφε-
ρε στους ... συμμάχους με την ασφαλή παραμονή
του στο Λονδίνο μέχρι τέλους της  ζωής του. Και
δεν ήταν μόνος.

“Αρετή και τόλμη θέλει η ανδρεία”.
Η Σμύρνη καταλήφθηκε από τους Τούρκους την

27η Αυγούστου και παραδόθηκε στις  φλόγες. Όσοι
από τους κατοίκους της δεν κατόρθωσαν να φύ-
γουν πλήρωσαν με το αίμα τους την δίψα της τούρ-
κικης εκδίκησης.  Την 11η Οκτωβρίου1922, συνομο-
λογήθη στα Μουδανιά η σύμβαση περί της γενικής
ανακωχής και την 4η Ιουλίου 1923 υπεγράφη η συν-
θήκη της Λωζάνης, η οποία καθόριζε τους όρους
της ειρήνης, δεδομένου ότι η από 10ης Αυγούστου
1920 συνθήκη των Σεβρών δεν είχε επικυρωθεί.
Αυτό ήταν το τέλος της Μικρασιατικής εκστρατεί-
ας, η οποία εκτός από τις τεράστιες στρατιωτικές
απώλειες (3.222 φονευθέντες  και  εξαφανισθέ-
ντες  Αξιωματικοί,  63.017 φονευθέντες  και  εξα-
φανισθέντες οπλίτες) είχε και χιλιάδες αφανι-
σθέντων εκ του αμάχου πληθυσμού και σαν  αποτέ-
λεσμα την εκρίζωση του ευημερούντος Ελληνισμού
της Ιωνίας.

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
Μια χαροκαμένη μάννα από το χωριό, που το παι-

δί της δεν γύρισε ποτέ από τον  πόλεμο μοιρολο-
γούσε  κι  έλεγε :

Κατάρα στους πολιτικούς
κι  εκείνους τους στρατιωτικούς
που ρίξανε τον διχασμό
και στο στρατό και στο λαό !
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ΖΥΡΙΑΣΕ
Η  λέξη “Ζύριασε” που

χρησιμοποιούσαμε στο
χωριό (είτανε μια τσιου-
παρώνα ατήρητη σαν τον
ήλιο και τη ζύριασε ο γέ-
ρο-μπρούκλης με τα δο-
λάρια του) και που σημαί-
νει “μαράζωσε, δυστύχη-
σε” προέρχεται από την
Ομηρική λέξη “Οϊζύω, Οϊ-
ζυρός=δυστυχής, ταλαί-
πωρος). Στη σκηνή που
σκοτώνεται ο Πάτροκλος
και ο Δίας βλέπει ακόμη και τα άλογα να κλαίνε συμπόνεσε
τόσο πολύ τον άνθρωπο που είπε: “Ου μεν γαρ τι, που εστιν
οϊζυρώτερον ανδρός πάντων όσσα τε γαίαν επί πνείει τε και
έρπειν”, που σημαίνει: Δεν υπάρχει πιο δυστυχισμένο πλά-
σμα απ΄αυτό (τον άνθρωπο) απ΄όσα περπατούν και πετούν
πάνω στη γή. (Το σημερινό ρήμα σκοτώνω είναι το ίδιο με το
αρχαίο σκοτόω-ώ. Από αυτό προέρχεται το σκότος, το από-
λυτο σκοτάδι, που δεν είναι άλλο από το θάνατο). Άλλες
λέξεις που έχουν την ίδια ρίζα με το “Ζύριασε” είναι: “Ζαρώ-
νω, Ζάρα, Ζαρωματιά κλπ.”

(Ο Θάνος ισχυρίζεται πως η λέξη “Ζυριάζω” δεν υπάρχει σε
κανένα λεξικό)

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΓΙΝΑΝ ΑΓΝΩΡΙΣΤΕΣ
 ”Ζήσε μαύρε μου (το άλογό του) να φας το Μάη χορτά-

ρι” έγινε “Ζήσε Μάη μου!”
”Στα καλά καθούμενα” έγινε “Στα καλά του καθουμέ-

νου!”.
“Ασθενής και η διπόρος (η έγκυος γυναίκα, η έχουσα

δύο πόρους, στόματα) αμαρτίαν ουκ έχουν, έγινε “ασθενής
και οδοιπόρος!”

*”Πράσσειν άλογα”, το να ενεργεί δηλαδή κανείς παρά-
λογα, έγινε “πράσινα άλογα!”

”Ου πείθει ο σου ο λόγος” έγινε “Δεν σου πέφτει λόγος!”
και “Όπου δεν πείθει ο λόγος πίπτει ράβδος!”.

”Νίκας τοις βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος” έγι-
νε “Νίκας τοις ευσεβέσι κατ΄εναντίον δωρούμενος!”. Δηλαδή
πιστοί πίπτουν κατ΄εναντίον, απίστων, Μερμύγκια να δαγκώ-
νονται και να πελεκιούνται ανηλεώς. Ιερός πόλεμος. Ταλι-
μπάν σκέτοι....

”Τα πίσ΄ απίδια έχουν (ν)ουρές και παραπίσ΄αχάνια” έγινε
“Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά”, λες και τα άλλα φρούτα την
έχουνε μπροστά. Τα πίσω (τα όψιμα) απίδια, σε αντίθεση με τα
“κανονικά” έχουν δυνατές ουρές γιατί η ουρά μεγαλώνει σε βά-
ρος του καρπού. Τα παραπίσω έχουν “αχάνια”, δηλαδή ακόμη
ποιό δυνατές ουρές. ( Τ΄ απίδια, τα γκόρτσα, τα κοκκινάπιδα ή
χειμωνάπιδα είναι κοτσιές-κοτσιές. Κι όλη η κοτσιά, η δέσμη των
τριών-πέντε ενώνονται σ΄ένα σκληρό και μεγάλο κοτσάνι -το α-
χάνι- που κρέμεται στο κλωνάρι). Η λέξη “οχάνη, όχανον” είναι
Ομηρική και σημαίνει τη χοντρή θηλιά που περνούσαν οι πολεμι-
στές στην ασπίδα το αριστερό τους χέρι και την κινούσαν προς
όλες τις κατευθύνσεις, ενώ με το δεξί κρατούσαν το ξίφος.

(Ο Θάνος αναφέρεται πάρα πολλές φορές στη γιαγιά του που
χρησιμοποιούσε αυτή την παροιμία και λέει “Ας είναι τούτο το
γραφτό  μνημόσυνο σήμερα στη γιαγιά μου”. Ακόμη λέει πως
“αχάνες” έλεγε η γιαγιά του και τις “ζιαγκούνες” του κάβουρα. Για
την ακρίβεια το επόμενο τμήμα από την ζιαγκούνες που είναι η
χοντρή και πολύ δυνατή φάλαγγα που ενώνονται οι δαγκάνες).

”Ανάκαρα” (άνω-κάρα, κεφαλή) έγινε “ανάκαρο” και σημαί-
νει πως είμαι τόσο κουρασμένος που δεν έχω τη δύναμη ούτε το
κεφάλι μου να σηκώσω.

Του Αθανασίου Στρίκου  Ταξιάρχου ε.α. - Δασκάλου

(συνέχεια από το προηγούμενο)

Φτάσαμε στην ΟλυμπίαΦτάσαμε στην ΟλυμπίαΦτάσαμε στην ΟλυμπίαΦτάσαμε στην ΟλυμπίαΦτάσαμε στην Ολυμπία
Πριν μπούμε στην πόλη εί-

δαμε  αριστερά τον αρχαιο-
λογικό χώρο και δεξιά έναν
καταπράσινο λόφο, που αρ-
γότερα έμαθα ότι είναι ο
Κρόνιος λόφος. Μόλις περά-
σαμε ένα γεφυράκι σε ένα ξε-
ροπόταμο, στην αρχή της πό-
λης, που αργότερα έμαθα ό-
τι είναι ο Κλαδέος ποταμός,
αμέσως κατεβήκαμε αριστε-
ρά του δρόμου και σταματή-
σαμε σε ένα χωράφι με ελιές.
Ξεφορτώσαμε τα ζώα να ξε-
κουραστούν και οι μαστόροι πήγαν σε κάποια γύρω χωριά να βρού-
νε δουλειά. Εμένα, τον Γιάννη και τον θείο μου Νικόλα μας άφησαν
να ξεκουραστούμε και να προσέχουμε τα ζα. Είχε πολλή ζέστη και
ξαπλώσαμε κάτω από τις ελιές, που όμως δεν είχαν καλή σκιά. Ο
δρόμος σε αυτό το σημείο κάνει μια στροφή δεξιά και στο αριστερό
του δρόμου είναι ένας υψηλός όχθος, πάνω από το οποίο είδαμε
ένα μεγάλο, επιβλητικό, κιτρινωπά βαμμένο κτίριο, που μας είπαν
ότι ήταν το μουσείο.

Σκεφθήκαμε λοιπόν με το Γιάννη να πάμε να δούμε τα αγάλμα-
τα, αφού ήταν Κυριακή και η είσοδος ήταν δωρεάν. Είχαμε ακούσει
ότι το άγαλμα του Ερμή ήταν γυμνό και ότι το “πουλάκι” του ήταν
σπασμένο. Ο Μήτσιος, πριν ξεκινήσουμε από το χωριό, έλεγε ότι
το έσπασε μια Γαλλίδα τουρίστρια με το ραβδάκι της γελώντας,
κατά άλλη άποψη το έσπασε από σεμνοτυφία. Όταν φθάσαμε στη
είσοδο, εντυπωσιασμένοι από το μέγεθος του κτιρίου και της πόρ-
τας του και φοβισμένοι κάπως γιατί πρώτη φορά βλέπαμε φύλακα
με στολή, διστάσαμε και κοντοσταθήκαμε. Ο φύλακας μας φώναξε
και μας ρώτησε τι είμαστε και που πάμε. Σίγουρα δεν είμαστε από
τους συνηθισμένους επισκέπτες του μουσείου και του τραβήξαμε
την προσοχή. Είμαστε δυο φτωχοντυμένα παιδιά, με ντρίλινα κοντά
παντελονάκια και τιράντες, λερωμένα από τον ιδρώτα και τη σκόνη
της πεζοπορίας, με μια παλιά σκουφίτσα ο καθένας στο κεφάλι
μας για τον ήλιο και ένα ραβδάκι στα χέρια μας, για να ακουμπάμε
στο δρόμο και να βαράμε τα γαϊδούρια. Μας φάνηκε το ύφος του
αυστηρό, θεωρήσαμε ότι μας μάλωνε και το βάλαμε στα πόδια.
Καθώς τρέχαμε συναντήσαμε έναν καλοντυμένο κύριο, που ίσως
είδε από μακριά τη σκηνή και μας ρώτησε γιατί τρέχουμε. Του
είπαμε ότι μας μάλωσε ο φύλακας του μουσείου.

- Γιατί σας μάλωσε, μας είπε. Τι κάνατε;
- Εμείς τίποτε δεν κάναμε, του απαντήσαμε. Απλώς πηγαίναμε

να δούμε το μουσείο
- Και τότε γιατί σας μάλωσε, τι σας είπε; επέμενε ο κύριος
- Μας είπε τι θέλουμε εδώ, απαντήσαμε.
- Να του πείτε ότι πάτε να δείτε το μουσείο, μας συμβούλεψε.

Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να σας διώξει. Να γυρίσετε πάλι και
να πάτε να δείτε το μουσείο.

Γυρίσαμε λοιπόν πάλι, αφού όμως φροντίσαμε να βγάλουμε τις
σκούφιες, να αφήσουμε τα ραβδιά, να ξεσκονίσουμε τα ρούχα μας
και να φτιαχτούμε όσο καλύτερα μπορούσαμε.

Ο φύλακας της εισόδου μας ρώτησε πάλι τι είμαστε αλλά τώρα,
ξεθαρρεμένοι από τις συμβουλές του καλού  κυρίου, του απαντή-
σαμε ότι είμαστε μαστορόπουλα και πηγαίναμε για δουλειά. Και
με την ευκαιρία θέλαμε να δούμε το μουσείο. Δεν μας εμπόδισε.
Μπήκαμε λοιπόν και περιηγηθήκαμε το μουσείο. Κάθε εσωτερι-
κός φύλακας μας φώναζε και μας ρωτούσε. Είμαστε φαίνεται αξιο-
περίεργα πλάσματα με την εμφάνιση που είχαμε. Πάντως μου
άρεσε πολύ το μουσείο, ένοιωσα πολύ ευχάριστα και δεν χόρταινα
να βλέπω και να θαυμάζω τα λευκά μάρμαρα που είχαν μορφή
ανθρώπων, αλόγων, ταύρων και μυθικών πλασμάτων.

Το άγαλμα του Ερμή ήταν σε ένα δωμάτιο μόνο του, πάνω σε ένα
ψηλό βάθρο, με το δάπεδο γύρω του στρωμένο με άμμο, που
όπως έμαθα τον είχαν βάλει για να μη σπάσει το άγαλμα, αν τυχόν
έπεφτε από σεισμό. Το περιεργάσθηκα αρκετή ώρα γύρω-γύρω
και μαγεύτηκα από την ομορφιά του. Δεν γνώριζα τότε τι ήταν τα
άλλα αγάλματα που έβλεπα (τα αετώματα του ναού του Διός, το
περίφημο άγαλμα της Νίκης του Παιωνίου, πολλά αγάλματα θεών
και ηρώων), ένοιωθα όμως ότι βρισκόμουν σε έναν κόσμο ομορ-
φιάς και χάρης.

Η ψυχή μου γέμισε ευφορία και ξέχασα για όσο διάστημα ήμουν
στο χώρο αυτό την πείνα, τη δίψα, τις ταλαιπωρίες και την κούρα-
ση της ημέρας. Ξανά πήγα μερικά χρόνια αργότερα εκδρομή με το
Γυμνάσιο στο ίδιο μουσείο και τότε μας ξενάγησαν και κατάλαβα
περισσότερα πράγματα, αλλά είναι οι πρώτες αυτές εικόνες και
τα συναισθήματα εκείνης της ημέρας, που μου έμειναν ανεξίτηλα
στη μνήμη μου.

Ο δρόμος για την ΠηνείαΟ δρόμος για την ΠηνείαΟ δρόμος για την ΠηνείαΟ δρόμος για την ΠηνείαΟ δρόμος για την Πηνεία
Το απόγευμα γύρισαν οι μαστόροι χωρίς να βρούνε δουλειά στα

χωριά που πήγαν και συνεχίσαμε το ταξίδι προς την Πηνεία. Δεν
επιτρεπόταν από την τουριστική αστυνομία να περνάνε ζώα από
τον κεντρικό δρόμο της πόλης και αναγκασθήκαμε να περάσουμε
από έναν παράπλευρο δρόμο. Μου άρεσαν όμως οι πικροδάφνες

ΑΓΡΟΤΙΚΑ-ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΑ

Ο ΛaμπροθοδωρήςΟ ΛaμπροθοδωρήςΟ ΛaμπροθοδωρήςΟ ΛaμπροθοδωρήςΟ Λaμπροθοδωρής
Γράφει ο Στάθης

Η σχέση άρρωστου-για-
τρού άλλαξε πολύ τα τε-
λευταία 50 χρόνια, ιδίως στην
επαρχία. Αφορμή θα έλεγα
πως είναι κυρίως η δη-
μιουργία των αγροτικών ια-
τρείων. Έπαψε για πολλούς
η σχέση που υπήρχε μεταξύ
αρρώστου και γιατρού (πλε-
ρωτικού).
Η επίσκεψη στο γιατρό ή

του γιατρού στο σπίτι του αρ-
ρώστου, γινόταν έπειτα από
πολύ περίσκεψη και αφού
βάραινε ο άρρωστος. Και τούτο γινόταν κυρίως τη νύχτα για κα-
θαρώς βιολογικούς λόγους, αλλά και με τη σκέψη “πως θα βγει η
νύχτα;”. Πολλές φορές, όταν καλούσαν το γιατρό σε άλλο χωριό
από εκείνο που ήταν η έδρα του, τον γύριζαν πίσω από το δρόμο,
είτε γιατί ο άρρωστος “γύρισε” καλύτερα, είτε γιατί πέθανε. Η
απόφαση για κάλεσμα γιατρού στο σπίτι γινόταν έπειτα από 3, 4,
5 ημέρες και αφού είχαν δώσει όλα τα γιατροσόφια και δεν είχαν
δει αποτέλεσμα. Ένας άλλος λόγος που καθυστερούσαν να καλέ-
σουν το γιατρό ήταν η “επίσκεψη”  που ήταν πανάκριβη -είτε
μέρα είτε νύχτα- σχεδόν απαγορευτική για την εποχή εκείνη.
Την επίσκεψη του γιατρού στο σπίτι τη μάθαινε όλο το χωριό,

γιατί ήταν ένα γεγονός σπουδαίο.
Κουβέντες όπως: “Ποιος είναι  άρρωστος”; “είναι βαριά”; “τι

είπε ο γιατρός;” κλπ κυκλοφορούσαν ταχύτατα στο χωριό. Αρκε-
τοί χωριάτες μάλιστα μαζεύονταν στο σπίτι του αρρώστου όχι μόνο
για να μάθουν γρήγορα τα νέα για την υγεία του αλλά και να
πάρουν καμία πληροφορία και για τη δική τους αρρώστια (γιατρέ
μου έχω μια ζαλάδα, έχω ένα σφάχτη εδώ, έχω μια λιγούρα κλπ),
αφού όλο και κάτι είχε καθένας για να ρωτήσει το γιατρό.
Αφορμή για να θυμηθώ όλα αυτά ήταν μια επίσκεψη το καλο-

καίρι του 1963 στην Αετοράχη. Ήταν Αύγουστος μήνας, λίγο
πριν της Παναγίας και έμενα στο σπίτι του μπάρμπα μου του
Γιώκου, γιατί επισκευάζαμε το δικό μας. Γύρω στις 2 το μεσημέρι
άκουσα κάτι κουδούνια (ανοιχτές οι πόρτες λόγω καλοκαιριού)
και τη φωνή του Νίκου Ντάρα δίπλα να ρωτάει:

-Τι είστε εσείς; Τι θέλετε;
-Το γιατρό θέλουμε που κοιμάται δίπλα. Είμαστε από την

Αετοράχη και θέλουμε να εξετάσει έναν άρρωστο. Θα έρθει;
-Δεν ξέρω αν μπορεί τέτοια ώρα, απάντησε ο Νίκο-Ντάρας.
Άκουσα και εγώ όλη αυτή τη συζήτηση και βγήκα στο μπαλκόνι.

Θαρθώ αλλά όχι με τα μουλάρια, τους λέω. Θα πάω γύρω-γύρω
από τα Λαγκάδια με το δικό μου αυτοκίνητο. Ας έρθει ο ένας μαζί
μου και ο άλλος ας γυρίσει πίσω.
Κάναμε 2 ώρες μέχρι το χωριό, απόσταση περίπου 55 χιλιόμε-

τρα. Χωματόδρομος ο δικός μας, χωματόδρομος και οδικός τους,
φρεσκοφτιαγμένος από το Σταυροδρόμι. Φτάσαμε στο σπίτι του
Λαμπροθοδωρή (Θ. Λαμπρόπουλου), που ήταν αρκετοί χωριάτες
μαζεμένοι. Λίγο πριν είχε φτάσει και ο αγωγιάτης με τα δύο
μουλάρια.
Ο Λαμπροθοδωρής ήταν ένας “γέρος” 55-60 χρονών, που είχε

πυρετό με βήχα 3-4 ημέρες. Ήταν φανερό πως είχε πνευμονία.
Του έδωσα αντιβιοτικά που είχα στην τσάντα μου και τις ανάλο-
γες οδηγίες. Τον ενθάρρυνα πως σίγουρα θα γίνει καλά. Τότε
κάνει μια κίνηση και βγάζει κάτω από μια προσκεφαλάδα 1500
δραχμές. Αυτά είναι δικά σου, μου λέει. Τόσα θάπαιρνε ο Μπρά-
μος ή ο Κοκκίνης.
Έμεινα έκπληκτος για το ύψος της αμοιβής, που έκανε απαγο-

ρευτική την επίσκεψη γιατρού. Τότε δεν υπήρχαν συντάξεις και
το κομπόδεμα ήταν μαζεμένο από πολύ καιρό για μια “κακή στιγ-
μή”. Με το ζόρι πήρα τα μισά και είχα τύψεις σκεπτόμενος με
πόση δυσκολία μάζεψε ο Λαμπροθοδωρής αυτό το ποσό.
Ο γιατρός εκείνη την εποχή ήταν καταξιωμένος στη συνείδηση

του κόσμου (τόπε ο γιατρός!, το διέταξε ο γιατρός!). Σήμερα υ-
πάρχει πλήρης απαξίωση. Ποιος φταίει;

που ήταν στις άκρες του δρόμου, μεγάλες και ολάνθιστες, κόκ-
κινες και άσπρες. Βγήκαμε από τη δυτική πλευρά της πόλης και
συνεχίσαμε τον δρόμο προς Πύργο. Περάσαμε το Πελόπιο και τον
Πλάτανο και από εκεί στρίψαμε προς τα βόρεια

Το βραδάκι φθάσαμε στο χωριό Σιόπι. Εκεί κάποιος ήθελε να
χτίσει μια χαμοκέλα με πλίθες και συμφωνήσαμε να φτιάξουμε
εμείς τη δουλειά. Οι πλίθες γίνονται από χωμάτινη λάσπη, αναμιγ-
μένη με άχυρα για να μη σπάζει και αφημένη στον ήλιο να ξεραθεί.
Ήταν μικρή δουλειά και τελειώσαμε σε δυο-τρεις μέρες.

Από εκεί φύγαμε και πήγαμε σε ένα άλλο χωριό που παλαιότε-
ρα το έλεγαν Ρετεντού και το είχαν μετονομάσει Χειμαδιό. Εκεί
αναλάβαμε να φτιάξουμε ένα σπίτι, πέτρινο. Αφού ανοίξαμε τα
θεμέλια, άρχισε το χτίσιμο.

“Επί τω έργω”“Επί τω έργω”“Επί τω έργω”“Επί τω έργω”“Επί τω έργω”
Οι μαστόροι δούλευαν σε ζευγάρια, ο ένας, ο πιο έμπειρος από

τους δυο, έχτιζε την εξωτερική πλευρά του τοίχου και ο άλλος την
εσωτερική. Ο Γιάννης, που ήταν πιο δυνατός γιατί ήταν δυο χρόνια
μεγαλύτερος από μένα, ανέλαβε να κουβαλάει τις πέτρες από το
νταμάρι. Είχε πέντε ή έξι ζώα, τα οποία τον βοηθούσε ο Θείος μου
Νικόλας, που έβγαζε τις πέτρες, να τα φορτώνει. Τα οδηγούσε,
άλλα μπροστά και άλλα τραβώντας τα από το καπίστρι, συντεριά.

Πολλές φορές στο δρόμο κάποιο του ξεσαμάριζε και τότε έπρεπε
μόνος του ο Γιάννης να το ξαναφορτώσει. Ένα μουλάρι, αυτό του
θείου μου του Ολγόγιαννη, έπεφτε στο δρόμο και δημιουργούσε
στον δύστυχο το Γιάννη συχνά προβλήματα, γιατί έπρεπε να το
ξεφορτώσει, να το βοηθήσει να σηκωθεί και να το ξαναφορτώσει.
Εγώ, ως πιο μικρός, ανέλαβα να κουβαλάω το νερό για τη λάσπη.
Πήγαινα σε μια στέρνα, κανά χιλιόμετρο μακριά από το χωριό και
γέμιζα κάτι κλειστούς τενεκέδες των 20 λίτρων. Είχα ένα ή δύο
γαϊδούρια και φόρτωνα τέσσερις τενεκέδες σε κάθε γάιδαρο. Ό-
ταν γέμιζα τα λεβέτια με νερό και ο τριώτης είχε αρκετή λάσπη,
ώστε να μη χρειασθεί τις επόμενες δυο τρεις ώρες άλλο νερό,
πήγαινα να βοηθήσω το Γιάννη στις πέτρες.

Το φόρτωμα των μουλαριών με πέτρες ήταν δυσκολότερο, γιατί
τα μουλάρια ήταν ψηλότερα και εγώ δεν τα έφτανα καλά. Έπρεπε
καμιά φορά, όταν η πέτρα που είχα να φορτώσω ήταν μεγάλη και
δεν μπορούσα να τη σηκώσω ψηλότερα από το στήθος μου, να
κυλήσω μια άλλη πέτρα κοντά στο μουλάρι για να ανέβω επάνω και
να φτάσω το σανίδι. Ακουμπάγαμε τις πέτρες στην κοιλιά και μετά
τις σέρναμε στο στήθος για να τις φορτώσουμε. Για να μη σχίζονται
τα ρούχα μας από την τριβή φοράγαμε κάτι ποδιές ντρίλινες. Όλοι
οι μαστόροι φόραγαν τέτοιες ποδιές.

συνέχεια στη σελ. 8
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Tα Οικονομικά μας

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ
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Ευχαριστούμε πολύ όλους τους πατριώτες
που με τις προσφορές και συνδρομές τους
και την αγορά λαχείων βοήθησαν στην προ-
ώθηση των εργασιών στο Πολιτιστικό μας
Κέντρο. Παρακαλούμε όσους δεν είχαν την
ευκαιρία μέχρι σήμερα να βοηθήσουν (και εί-
ναι πάρα πολλοί) ας το πράξουν τώρα που
υπάρχει ανάγκη. Κανείς δεν θα γίνει φτωχό-
τερος προσφέροντας κάτι τι για τους πατριώ-
τες του. Εμείς υποσχόμαστε πως θα διαχει-
ριστούμε με μεγάλη προσοχή τα οικονομικά,
ώστε και το τελευταίο ευρώ να πιάσει τόπο.

 ΕΣΟΔΑ 11/07/2008 – 11/09/2008
Α) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
715  ΜΑΡΑΓΚΟΥ-ΚΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ .............. 50
716  ΜΑΡΑΓΚΟΥ-ΝΤΑΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ......... 50
836  ΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ .......................... 50
834  ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ........................ 50
837  ΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ............................... 50
754  ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ ........................... 20
980  ΜΠΟΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  Γ. ..................... 20
832  ΜΠΟΥΡΝΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓ. ............ 50
987  ΝΤΑΓΙΑΝΤΗ-ΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗ ΑΘΑΝ ...... 50
1017 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ. ............... 50
999  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. .................. 20
711  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ......... 20
833  ΣΧΙΖΑ-ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ..................... 40
714  ΣΧΙΖΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ. ................................ 50
713  ΣΧΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΝΙΚ. .................... 50
755  ΣΧΙΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤ. ........................... 30
712  ΣΧΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝ. .................... 50
994  ΣΧΙΖΑ-ΠΑΠΑΣΑΚ/ΡΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ .......... 50
988  ΣΧΙΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. .................. 50
Β) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤ.ΚΕΝΤΡΟ
710  ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΕΣΔΕΚΗ ΟΥΡΑΝ. .... 50
(στη μνήμη Ελ. Γιαννοπούλου, Ανδρέα Δάρα,
Στ. Σχίζα, των γονιών της  και συγγενών της)
708  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ .................. 50
(σή μνήμη του αδερφού του Ηλία)
835  ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΓ ................ 100
709  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ. ΑΘ. ........... 100
        (στη μνήμη Θεοδ. Τρουπή)
996  ΣΧΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ..................... 145
Γ) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
979  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ. ...... 1.000
Δ) ΑΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
753  ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ι.Ν.ΒΕΡΓΟΥ .................... 100
Ε) ΑΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΦΩΤ. ΧΩΡΙΟΥ ......... 160
         (Αποδ. Ν. 1021)
ΣΤ) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ: Aποδείξεις
981 – 987, 987Α, & 752 .......................... 2.995
990 – 993, 995 ....................................... 4.505
997 – 998, & 1001 – 1009 .................... 3.615
1011–1016, 1017Α, 1018–1020,
1022–1023 ............................................. 5.705

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ .................. 19.325

 ΕΞΟΔΑ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
14,15ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΟΛ.ΚΕΝΤΡΟ ............. 240
107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.ΥΛΙΚΟ  ΓΙΑ Π.Κ ......... 158
11,12 ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΠΕΤΡΑ . 1.770
855 ΥΛΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΣ. ΠΕΤΡΑΣ ............... 335
113 ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠ. ΑΙΘΟΥΣΑΣ ........... 68
17 ΑΜΟΙΒΗ Ι. ΡΟΥΣΙΑ (ΕΝΑΝΤΙ) ....... 4.000
10 ΓΟΥΡΝΟΠΟΥΛΑ ΣΤΟΝ “ΑΓΙΟ-ΛΙΑ” .. 200
1260 ΕΚΔΟΣΗ ΑΦΗΜΕΡΙΔΑΣ. Φ. 168 ...... 512
103 ΤΑΧ/ΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔ.  Φ.168 ............ 207
101,2 ΔΕΗ – ΟΤΕ ........................................ 62
13 ΑΜΟΙΒΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΑΝΗΓ. ....... 1.450
16 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑΣ ... 200

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ................ 9.202

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΔΑΡΑ ΚΑΤΙΝΑ ................ 30
(στη μνήμη της θείας της ΕΛ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ).

B O M A R
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
Μαρία Αν. Μπόρα

Καρύστου 12 Πετρούπολη Τηλ. 210-5010550

ΤΟ ΘΕΜΑ  ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
Óôï ðñïçãïýìåíï öýëëï ôïõ ÁñôïæÞíïõ äçìïóéåýóáìå ôçí êáôÜóôáóç ôùí ïíï-

ìÜôùí ðïõ ôï ÄÓ èåùñåß üôé ðñÝðåé íá áíáãñáöïýí óôï çñþï ôïõ ÷ùñéïý.  Óôï
äßìçíï ðïõ ðÝñáóå, áí êáé óõíå÷ßóáìå íá øÜ÷íïõìå êáé íá ñùôÜìå, êáìßá íåüôåñç
ðëçñïöïñßá äåí Üëëáîå ôçí óýíèåóÞ ôçò. Åß÷áìå ãñÜøåé  ðùò ìåôÜ êáé áõôÞ ôçí
áíáìïíÞ èá óôÝëíáìå ôçí êáôÜóôáóç óôï ÄÞìï êáé óôï Ôïðéêü Óõìâïýëéï ôïõ ÷ù-
ñéïý ãéá áíáãñáöÞ ôùí ïíïìÜôùí óôçí õðÜñ÷ïõóá óôÞëç, üðùò  åß÷áìå óõìöùíÞóåé
ìå ôïí ðáôñéþôçò ìáò áíôéäÞìáñ÷ï ÁèáíÜóéï Ìðüñá. ÅðåéäÞ üìùò ðëçóéÜæåé ï ÷ñü-
íïò ðïõ èá ãßíåé ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç óêåöèÞêáìå ôåëéêÜ üôé èá Þôáí ðñïôéìüôåñï íá
óõæçôçèïýí ôá ïíüìáôá êáé åêåß, þóôå íá äïèåß åõêáéñßá óå üóïõò ôõ÷üí äåí åß÷áí
ôçí åõêáéñßá íá ðïõí êÜôé, íá ôï åêöñÜóïõí äçìüóéá. Óôç ÃÓ ôï ÄÓ èá êáôáèÝóåé ôçí
ðñüôáóç ãéá áíáãñáöÞ êáé ôùí 60 ïíïìÜôùí, üðùò ïìüöùíá Ý÷åé áðïöáóßóåé. Èá
áíáãíùóèåß êÜèå üíïìá ÷ùñéóôÜ êáé ìåôÜ óõæÞôçóç èá ãßíåôáé øçöïöïñßá. ¸ôóé
êáíåßò äåí èá Ý÷åé ðáñÜðïíï êáé êÜèå äéáöïñåôéêÞ Üðïøç èá êáôáãñáöåß óôá ðñá-
êôéêÜ, ãéá ôçí éóôïñßá ôïõ ÷ùñéïý.  Åßíáé áõôïíüçôï êáé äçìïêñáôéêü ðùò ç  üðïéá
áðüöáóç ôçò ÓõíÝëåõóçò èá åßíáé äåóìåõôéêÞ êáé åëðßæïõìå üôé èá ôçí óåâáóôïýí
üëïé: ôï åðüìåíï ÄÓ, ç ÄçìïôéêÞ Áñ÷Þ êáé  êÜèå ðáôñéþôçò.

Ìå ôçí åõêáéñßá åêöñÜæïõìå ôçí åõ÷Þ  íá ãßíåé åîùñáúóìüò ôçò õðÜñ÷ïõóáò
ðëÜêáò  êáé ç áíáãñáöÞ ôùí ïíïìÜôùí íá ãßíåé ìå êáôÜëëçëï ôñüðï, þóôå ôï
ôåëéêü áðïôÝëåóìá íá åßíáé áîéüëïãï êáé áíôÜîéï ôçò èõóßáò ôùí ðåóüíôùí ðáôñéù-
ôþí êáé ôçò áðþëåéáò ôçò æùÞò ôïõò, ôïõ ðëÝïí ðïëýôéìïõ áãáèïý óôïí Üíèñùðï.

ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÓÔÏ Ð.Ê. ÔÇÓ 19çò ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2008
Επειδή κατά την επίσκεψη μας στο κτί-

ριο με τον ×. Ðáíáãüðïõëï, διαπιστώ-
σαμε πως στην επάνω αίθουσα υπάρχει
υγρασία στην πλευρά προς το σπίτι του
Δημητρόπουλου και στη μισή πλευρά
προς την  εκκλησία αποφασίστηκε “τα-
χεία επέμβα-
ση”, για  να
μην αποτελέ-
σει αυτό ε-
μπόδιο στην
π ρ ο ώ θ η σ η
των  άλλων
ε ρ γ α σ ι ώ ν .
Προς τούτο
παρακλήθη-
καν (επιστρα-
τεύθηκαν) 3 πατριώτες να προσφέρουν
εθελοντικά τις υπηρεσίες τους και προς
τιμή τους ανταποκρίθηκαν και οι τρεις
με μεγάλη προθυμία. Ο Ã. Óáââüãëïõ
(σύζυγος της Åõãåíßáò Ë. ÂÝñãïõ) α-
νέλαβε να κόψει τα σίδερα στον τοίχο
και να ομαλοποιήσει την επιφάνεια.  Ο
γνωστός  Ìé÷Üëçò ÌÜíïò (σερβόγα-
μπρος και αυτός, σύζυγος της ÖáíÞò
Ðáíáãïðïýëïõ) ανέλαβε με μέλος του
ΔΣ να πάνε στη Δημητσάνα  να προμη-
θευτούν τα υλικά για την μόνωση και στην
Καρκαλού για τα οικοδομικά υλικά.

Óôç öùôïãñáößá ï ðïëõìÞ÷áíïò êáé
åîõðçñåôéêüôáôïò óå üëïõò Ìé÷Üëçò

ðñïóðáèåß
ìå ôçí êß-
íçóç ôïõ
óêïýöïõ
ôïõ, ðïõ
ê ñ á ô Ü å é
óôï ÷Ýñé,
íá áðï-
ô ñ Ý ø å é
ôïí öáêü
íá ôïí
öùôïãñá-
ö Þ ó å é .
Äõóôõ÷þò

üìùò äåí ôá êáôÜöåñå...
Τέλος ο ÔÜêçò Äçìçôñüðïõëïò ανέ-

λαβε να χτίσει τον τοίχο που ήταν περί-
που 30 μέτρα με εργάτη τον συμπαθητικό
Óïýëç Óêïýñï. Ο Σούλης κατέβασε και
4 παλέτες τούβλα από την πλατεία, γιατί ο
γερανός δεν μπορούσε να τις  περάσει  α-
πό τα παράθυρα.  Έτσι την επομένη οι ερ-
γασίες ολοκληρώθηκαν στο “τάκα-τά-
κα”. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά.

Ï ÔÜêçò Äçìçôñüðïõëïò “åðß ôù
Ýñãù”. Ï Óïýëçò Óêïýñïò ðñüèõìïò
êáé ãñÞãïñïò êïõâáëÜåé ëÜóðç óôï
ìÜóôïñá, ðïõ åëÝã÷åé ôï ñÜììá.Ã. Óáââüãëïõ

Ìé÷Üëçò ÌÜíïò

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
Ο Φυσιολατρικός Ορειβατικός Όμιλος

Ηραίας “Η ΓΚΟΥΡΑ” διοργανώνει τη
δεύτερη εκδρομή-εξόρμηση του στο
φαράγγι της Γκούρας το Σάββατο 27
Σεπτεμβρίου και καλεί όσους αγαπούν
τη φύση και τον τόπο μας να συνδρά-
μουν την προσπάθεια του. Σκοπός της
εκδρομής είναι να γίνει η επί τόπου α-
ναγνώριση της περιοχής, των σημεί-
ων προσβάσεως από τα χωριά μας και
των σημείων που μπορεί να γίνει το
μονοπάτι για τους περιπατητές. Για το
λόγο αυτό, στην εκδρομική ομάδα θα
συμμετέχει ο πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Ορειβατικών, Εκδρομικών και Φυ-
σιολατρικών Σωματείων Ελλάδος κ.
Ανδρέας Αντωνόπουλος μαζί με δύο
ορειβάτες για να εξερευνήσει τα δύο
δύσκολα κομμάτια της Γκούρας, από το
γεφύρι στο Λυκούρεσι μέχρι κάτω από
το Ψάρι και από το γεφύρι στη Λυσσα-
ρέα μέχρι κάτω από την Κοκκινοράχη
και ο περιβαλλοντολόγος μηχανικός κ.
Γεώργιος Φωτίου, που έχει αναλάβει
την εκπόνηση μελέτης. Οι εκδρομείς
δεν θα χρειασθεί να περπατήσουν αυ-
τά τα δύσκολα κομμάτια, αλλά θα βα-
δίσουν άλλο σημείο, περισσότερο ο-
μαλό. Για πληροφορίες ως προς τον
χρόνο και το σημείο συνάντησης στην
Αθήνα για αναχώρηση για όσους θέ-
λουν να πάνε με το πούλμαν και το
σημείο συνάντησης στην  Γκούρα, για
όσους θα μεταβούν με το ΙΧ τους ή θα
βρίσκονται στο χωριό, μπορείτε να ενη-
μερωθείτε από τον Ηλία. Χειμώνα
(6945467793) ή την Ελένη Θανοπού-
λου (6944610312)

συνέχεια από τη σελ.7

Το φαγητό και τα ζa μαςΤο φαγητό και τα ζa μαςΤο φαγητό και τα ζa μαςΤο φαγητό και τα ζa μαςΤο φαγητό και τα ζa μας
Τρώγαμε έξω στο ύπαιθρο, καθισμένοι κατα-

γής, κάτω από ένα πουρνάρι. Μαγείρευε η σπι-
τονοικοκυρά. Κάθε ημέρα είχαμε και ρέγκα, γιατί
το αφεντικό είχε αγοράσει μια ολόκληρη κάσα με
παστές ρέγκες από τον Πύργο για εμάς. Εκείνο
που με κούραζε ιδιαίτερα κάθε μέρα ήταν που το
μεσημέρι, πριν καλά-καλά αποτελειώσουμε το φα-
γητό, έπρεπε να σηκωθούμε τα μαστορόπουλα,
εγώ δηλαδή και ο Γιάννης, για να πάμε να ποτί-
σουμε τα ζώα σε ένα πηγάδι. Ήταν ντάλα μεσημέ-
ρι, ο ήλιος να χτυπάει στο κεφάλι μας και το έδα-
φος να βράζει κάτω από τα πόδια μας. Και αμέσως
μετά να ξεκινήσουμε για τη στράτα τις πέτρες.

Το βράδυ, την ώρα που βασίλευε ο ήλιος, ξεκι-
νούσαμε εγώ, ο Γιάννης και ο μπάρμπας μου ο
Νικόλας για το βουνό για να βοσκήσουν τα ζώα και
εμείς να κοιμηθούμε εκεί. Το πρωί ξυπνούσαμε
με το πρώτο φως, φορτώναμε τα ζώα με πέτρες
που βρίσκαμε στην περιοχή και έπρεπε, πριν βγει
ο ήλιος, να έχουμε πάει την πρώτη “στράτα” (δρο-
μολόγιο) πέτρες.

Μια νύχτα άρχισε να βρέχει. Κοιμόμαστε σε μια
λάκα με καλαμιές, κοντά σε ένα ρέμα που είχε
κατά τόπους ρογκάλες με νερό (νερόλακκους).
Από αυτό τα ρέμα φορτώναμε το πρωί ποταμίσιες
πέτρες. Η περιοχή είχε πλατάνια και σηκωθήκαμε
να πάμε κάτω από έναν πλάτανο να προφυλαχθού-
με από τη βροχή. Με την συννεφιά δεν υπήρχαν
ούτε φεγγάρι ούτε αστέρια, ήταν σκοτάδι και ε-
μείς δεν είχαμε φακό. Μόνο με το άστραμα βλέ-
παμε. Στο δρόμο ο θείος μου έπεσε σε ένα νερο-
φάγωμα, που είχε και λίγα βάτα και έχασε τη σκού-
φια του. Άρχισε να την ψάχνει στα τυφλά και να
παραπονιέται “Ε το πεντέρημο, έχασα τη σκού-
φια μου”. Δεν ξέρω γιατί μου φάνηκε αστείο και
ξεκαρδίστηκα στα γέλια, παρά το χάλι μας. Δεν
του κακοφάνηκε όμως του θείου μου που γελούσα
με το πάθημα του. Ποτέ δεν του κακοφαινόταν, ότι
και να κάναμε. Ήταν τόσο καλός.

Εκείνη η βροχή χάλασε και τη σταφίδα του αφε-
ντικού, που την είχε απλώσει στο χωματένιο αλώ-
νι για να ξεραθεί. Οι μαστόροι θυμάμαι ότι σχολία-
ζαν μεταξύ τους άσχημα το γεγονός την άλλη ημέ-
ρα. “Μπίτι ανάλατος και τεμπέλης είναι το αφε-
ντικό!. Αν και φαινόταν ότι θα βρέξει δεν σκέπα-
σε τη σοδειά του”. Πράγματι, θυμάμαι ότι εμείς
στο χωριό μας μπορεί δυο χερόβολα σανό να είχα-
με στον κήπο και αν φαινόταν ότι θα βρέξει τρέχα-
με με κουβέρτες και σαΐσματα να τα σκεπάσουμε,
για να μη βραχούν και μουχλιάσουν.

Αχ αυτή ...η σκαλωσιάΑχ αυτή ...η σκαλωσιάΑχ αυτή ...η σκαλωσιάΑχ αυτή ...η σκαλωσιάΑχ αυτή ...η σκαλωσιά
Όταν ο τοίχος υψώθηκε αρκετά, οι μαστόροι

έφτιαξαν σκαλωσιές. Δεν είχαν καδρόνια και σα-
νίδια και γι αυτό πήγαιναν στο δάσος και έκοβαν
κορμούς δένδρων (δοκάρια), τα οποία χρησιμο-
ποιούσαν και για κάθετα στηρίγματα και για ορι-
ζόντια τρυπόξυλα αλλά και για το κατάστρωμα
της σκαλωσιάς. Όμως, όταν τις τελείωσαν και
τις φόρτωσαν με πέτρες για να χτίσουν την άλλη
ημέρα, ίσως επειδή ήταν χλωρά ξύλα και λύγι-
σαν, ίσως επειδή δεν τα ζύγιασαν καλά ή ίσως
επειδή υποχώρησε το έδαφος που ακουμπού-
σαν τα στηρίγματα, κατέρρευσαν ξαφνικά όλες οι
σκαλωσιές από άκρη σε άκρη και χάλασαν και όσο
τοίχο είχαν χτίσει ψηλότερα από αυτές. Ευτυχώς
που η ώρα ήταν βράδυ και οι μαστόροι ήταν στο
καφενείο. Έτσι δεν τραυματίσθηκε κανείς, πράγ-
μα που θα γινόταν αναπόφευκτα, αν το ατύχημα
γινόταν όταν οι μαστόροι ήταν επάνω στη σκαλω-
σιά. Ο Θεός φύλαξε.

Τελειώσαμε αυτό το σπίτι, μετρήσαμε, πλη-
ρωθήκαμε και φύγανε για την επόμενη δουλειά.

(Η συνέχεια και το τέλος στον επόμενο
Αρτοζήνο).
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Περίπτερο Συνδέσμου
Επένδυση με πέτρα Π. Κέντρου

Σύντομος Απολογισμός ΔΣ
ÊÁÈÙÓ  ç èçôåßá ôïõ ðáñüíôïò ÄÓ ôïõ ÓõíäÝóìïõ ðëç-

óéÜæåé óôï ôÝëïò (áõôü åßíáé ôï ôåëåõôáßï öýëëï ôïõ ÁñôïæÞ-
íïõ ðïõ åêäßäåé), èåùñïýìå üôé åßíáé ÷ñÞóéìï íá êÜíïõìå
Ýíá óýíôïìï áðïëïãéóìü ôïõ Ýñãïõ ðïõ åðéôåëÝóáìå ôçí
ôåëåõôáßá äéåôßá, þóôå íá åíçìåñùèïýí êáé üóïé ðáôñéþôåò
äåí èá êáôáöÝñïõí íá ðáñáâñåèïýí óôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõ-
óç.

ÔÏ ÄÓ óõíåäñßáæå ôïõëÜ÷éóôïí ìéá öïñÜ ôï ìÞíá (óõíÞ-
èùò ôçí ðñþôç Ôñßôç êÜèå ìÞíá, ôï áðüãåõìá) êáé üëá ôá
ìÝëç óõíåñãáóèÞêáìå ìå óýìðíïéá ãéá ôïí êïéíü óêïðü. Óõ-
íåñãáóèÞêáìå åðßóçò ìå óýìðíïéá ìå ôç äçìïôéêÞ áñ÷Þ êáé
éäéáßôåñá ìå ôïí áíôéäÞìáñ÷ï ÈÜíï Ìðüñá. ÌåôÜ áðü ðñü-
ôáóç ôïõ ÈÜíïõ áíáëÜâáìå ôçí êáôáóêåõÞ Ðïëéôéóôéêïý ÊÝ-
íôñïõ óôï ÷þñï ðïõ ðñïÝêõøå êÜôù áðü ôçí åðÝêôáóç ôçò
ðëáôåßáò óôï ÷ùñéü. Ï ßäéïò Ýêáíå åéóÞãçóç óôï ÄÞìï ãéá
ôçí åê÷þñçóç. ¹äç Ý÷ïõìå ðñï÷ùñÞóåé óçìáíôéêÜ óôéò åñ-
ãáóßåò, üðùò ìå áñêåôÝò ëåðôïìÝñåéåò ðåñéãñÜöïõìå óå Üë-
ëåò óôÞëåò ôçò åöçìåñßäáò. Ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôïõ Ýñ-
ãïõ ïñãáíþóáìå ëá÷åéïöüñï áãïñÜ êáé âÜëáìå óå êëÞñùóç
Ýíá áõôïêßíçôï. ÊÜíáìå ìåãÜëç ðñïóðÜèåéá íá äéáèÝóïõìå
ôïõò ëá÷íïýò êáé ßóùò ãßíáìå öïñôéêïß óå üóïõò åß÷áìå ôçí
ïéêåéüôçôá êáé ôï èÜññïò. ¹ôáí üìùò áíáãêáßï êáé åëðßæïõ-
ìå íá ìç ìáò ðáñåîÞãçóáí. Áðü ôçí ðñïóðÜèåéá áõôÞ óõ-
ãêåíôñþóáìå óôï ôáìåßï ôïõ ÓõíäÝóìïõ êÜôé ðáñáðÜíù áðü
30.000 Åõñþ. ÂÝâáéá ôï Ýñãï èá óôïé÷ßóåé ôá ôñéðëÜóéá áðü
ôï ðïóü áõôü, åß÷áìå üìùò ìåñéêÜ Ýóïäá áðü óõíäñïìÝò,
÷ïñçãßåò êáé áðü ôïõò ëá÷íïýò ãéá ôá äþñá óôéò ÷ïñïåóðåñß-
äåò. Åëðßæïõìå íá Ý÷ïõìå êáé Üëëåò ÷ïñçãßåò, þóôå íá ôå-
ëåéþóåé ç áßèïõóá êáé íá ìðïñåß íá ëåéôïõñãÞóåé ôï êáëï-
êáßñé ðïõ ìáò Ýñ÷åôáé.

ÓÕÍÅ×ÉÓÁÌÅ ôçí Ýêäïóç ôçò åöçìåñßäáò êáé öñïíôß-
óáìå íá öèÜíåé óôçí þñá ôçò êÜèå äßìçíï óå üëá ôá óðßôéá
ôùí ðáôñéùôþí åßôå áõôïß ìÝíïõí óôï ÷ùñéü, óôçí ÁèÞíá, óå
Üëëåò ðüëåéò ôéò ÅëëÜäáò Þ óôï åîùôåñéêü.

ÏÑÃÁÍÙÓÁÌÅ êáé ôá äýï ÷ñüíéá ôïí åôÞóéï ÷ïñü óôï
NOVOTEL ìå åðéôõ÷ßá êáé äþóáìå ôá êáèéåñùìÝíá ìáèçôé-
êÜ âñáâåßá. Êüøáìå ôçí ðñùôï÷ñïíéÜôéêç ðßôá êáé ôá äýï
÷ñüíéá óôçí ÁèÞíá êáé öÝôïò êüøáìå Üëëç ìßá óôï ÷ùñéü,
Ìïëïíüôé äåí ìðïñÝóáìå íá ðáñáâñåèïýìå åêåß üëá ôá ìÝ-
ëç ôïõ ÄÓ, êáôÜ ãåíéêÞ ïìïëïãßá ç åêäÞëùóç åß÷å ìåãÜëç
åðéôõ÷ßá. Ôï Äåêáðåíôáýãïõóôï ïñãáíþóáìå êáé ôá äýï ÷ñü-
íéá ðáíçãýñé óôï ÷ùñéü êáé êáëÝóáìå ôï ìïõóéêü óõãêñüôç-
ìá ôïõ ÄçìÞôñç ÑÝððá, ðïõ äéáóêÝäáóå ìå äçìïôéêÜ ôñá-
ãïýäéá üóïõò âñÝèçêáí ôéò ìÝñåò áõôÝò óôï ÷ùñéü. Ç äáðÜ-
íç ôç öåôéíÞ ÷ñïíéÜ âÜñõíå ôïí Óýíäåóìï.

ÓÕÌÌÅÔÅÉ×ÁÌÅ êáé ôá 2 ÷ñüíéá óôï ðáíçãýñé óôïí
Áãéï-Ëéá óôï ÷ùñéü, ðÝñõóé óýóóùìï ôï ÄÓ êáé öÝôïò ôá ðåñéó-
óüôåñá ìÝëç. ÖÝôïò ôï ÄÓ ðñüóöåñå êáé ìßá ãïõñíïðïýëá óôï
ðáíçãýñé. ÊÜíáìå áñôïêëáóßá óôï ÷ùñéü êáé åðé÷ïñçãÞóáìå
ôï ðáíçãýñé ôïõ Áãßïõ Êùíóôáíôßíïõ óôïõò ÁñÜðçäåò, ìå ôç
äéÜèåóç ìéáò ãßäáò âñáóôÞò óôïõò ðáíçãõñéþôåò

ÓÕÌÌÅÔÅÉ×ÁÌÅ ìå áíôéðñïóùðßá óôïí åïñôáóìü ôçò
25çò Ìáñôßïõ óôç Çñáßá (äïîïëïãßá óôï Ðáëïýìðá êáé êáôÜ-
èåóç óôåöÜíïõ óôï ÌðÝôóé). ÔÝëïò óõììåôÝ÷ïõìå åíåñãÜ
óôçí ðñïóðÜèåéá ôïõ Öõóéïëáôñéêïý Ïìßëïõ Çñáßáò ãéá ôçí
áíÜäåéîç êáé ôïõñéóôéêÞ áîéïðïßçóç ôçò Ãêïýñáò.

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÓÁÌÅ åêäñïìÞ óôéò ÌõêÞíåò êáé
ÊéÜôï, üðïõ ìáò öéëïîÝíçóå ìå èÝñìç ï óõã÷ùñéáíüò ìáò
áíôéäÞìáñ÷ïò Óéêõþíïò Íßêïò Æá÷áñüðïõëïò.

ÐÑÉÍ ôåëåéþóïõìå íéþèïõìå ôçí áíÜãêç íá åõ÷áñé-
óôÞóïõìå üëïõò ôïõò ðáôñéþôåò ãéá ôçí åìðéóôïóýíç ìå ôçí
ïðïßá ìáò ôßìçóáí êáé ãéá ôçí óôÞñéîç, çèéêÞ êáé ïéêïíïìéêÞ,
ðïõ ìáò ðáñåß÷áí ãéá ôçí åêôÝëåóç ôïõ Ýñãïõ ìáò. ×ùñßò
áõôÞí äåí èá ìðïñïýóáìå íá êÜíïõìå üóá êÜíáìå. ÊÜ-
íïõìå Ýêêëçóç êáé åõ÷üìáóôå íá âñåèïýí ðïëëïß ðáôñéþôåò
ðïõ èá èåëÞóïõí íá èÝóïõí õðïøçöéüôçôá ãéá ôï åðüìåíï
ÄÓ. ¸ôóé èá äïèåß ç äõíáôüôçôá óôïõò ðáôñéþôåò-ìÝëç ôïõ
ÓõíäÝóìïõ ìáò íá åêëÝîïõí ôïõò êáëýôåñïõò. Åõ÷üìáóôå
áðü êáñäéÜò êáëÞ åðéôõ÷ßá óôï íÝï ÄÓ êáé âåâáéþíïõìå üôé
èá êÜíïõìå üôé êáëýôåñï ìðïñïýìå ãéá ôï Óýíäåóìï.

Ευχές του Συνδέσμου
Με τη ευκαιρία των
εορτών των Χριστου-
γέννων και της έλευσης
του νέου έτους 2009, το
ΔΣ εκφράζει τις πλέον
εγκάρδιες ευχές του σε
όλους τους πατριώτες, σε
όποιο μέρος της γης  και αν διαμένουν.
Η γέννηση του Θεανθρώπου ας φέρει
σε κάθε Σερβαίικη οικογένεια υγεία και
ότι άλλο έχει ανάγκη ή επιθυμεί.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Οι εργασίες στο Πολιτιστικό Κέντρο συνεχίζονται με γοργό

ρυθμό.
Η ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ στο Κιόσκι τελείωσε και κατά τη γνώμη

μας έγινε πολύ ωραία. Τα εμφανή ξύλινα πέταυρα στο εσωτε-
ρικό του περιπτέρου  δίνουν ξεχωριστή χάρη.
Οι ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, προσφορά (της εργασί-

ας) του αγαπητού πατριώτη Θανάση Σχίζα ολοκληρώθηκαν
και απομένει η καλωδίωση. Μπράβο στο Θανάση για την προ-
σφορά του στους πατριώτες.
ΤΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΑ τέλειωσαν και κατά γενική ομολογία έ-

γινε άριστη δουλειά. Η επιμέτρηση έγινε από 4 μέλη του ΔΣ,
που πήγαν στο χωριό γι αυτό το σκοπό.  Με την συμφωνηθεί-
σα τιμή (6,5 ευρώ το τ.μ.  συν  6,5 ευρώ το τρέχον μέτρο οι
γωνίες, φατούρα)  ο λογαριασμός για τον εργολάβο ανήλθε
σε 6.100 ευρώ.
Η ΡΑΜΠΑ και το τσιμέντινο τοιχίο στήριξης του Ιατρείου

ολοκληρώθηκαν με την επιμελημένη φροντίδα του πατριώτη
μας Γιάννη Ρουσιά,
Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΠΕΤΡΑ όλης της νότιας πλευράς του

κτιρίου συνεχίζεται και μέχρι τη Γ. Συνέλευση ελπίζουμε πως
θα έχει τελειώσει.
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Ολοκληρώθηκε το τμήμα των

εργασιών που είναι απαραίτητο  για να γίνει στη συνέχεια η
τοποθέτηση πλακιδίων.
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ.  Το ΔΣ εκτιμώντας το σύνολο των

παραγόντων που αφορούν το Π.Κ και αξιολογώντας τις οικο-
νομικές του δυνατότητες αποφάσισε να προχωρήσει  στην
τοποθέτηση πλακιδίων στην αίθουσα, ώστε με την λήξη της

θητείας του να έχει
ολοκληρωθεί και
αυτή η εργασία.
Στην επιλογή των
πλακιδίων συμμε-
τείχαν 6 μέλη του
ΔΣ. Τα πλακάκια εί-
ναι της γνωστής ε-
ταιρείας Φιλκεράν
Τζόνσον.
Ευχαριστούμε

την πολιτική μηχανι-
κό και επιχειρηματί-

α Γιωργία Γ. Βέργου,  που με τις συστάσεις της πετύχαμε
έκπτωση 50% επί των τιμών της εταιρείας. Το κόστος τοποθέ-
τησης υπολογίζεται σε  16 ευρώ το τετρ. μέτρο και 3 ευρώ το
μέτρο τα σουβατεπιά. Η επιμέλεια του έργου αυτού έχει ανα-
τεθεί στον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Ι. Ν. Βέργο.
ΣΚΑΛΑ. Αποφασίστηκε να γίνει και η τοποθέτηση σκαλο-

πατιών με Γιαννιώτικο μάρμαρο που ταιριάζει με το πλακάκι.
 ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ-ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ: Τα αλουμίνια παραγγέλθηκαν

και σε 1.5-2 μήνες θα έχουν τοποθετηθεί.  Τα αλουμίνια στο
κιόσκι θα είναι σε απόχρωση ξύλου με επάλληλα παράθυρα,
διπλά τζάμια, σήτα  και ανοιγόμενα μπατζούρια, ενώ στην
αίθουσα θα είναι τα ίδια σε  χρώμα καφέ για λόγους οικονομι-
κούς και με μπατζούρια-ρολά. Η επιλογή επάλληλων παρα-
θύρων στην αίθουσα έγινε με πρωταρχικό κριτήριο τη λει-
τουργικότητα και την ασφάλεια (να ανοίγουν όσο κανείς επι-
θυμεί χωρίς στερέωμα και χωρίς τον κίνδυνο να κλείσουν
απότομα από τον αέρα και ενδεχομένως να σπάσουν) και την
μη παρεμπόδιση όσων θα κάθονται κοντά στα παράθυρα. Με
ανάλογο σκεπτικό παραγγείλαμε και ρολά στα παράθυρα,
παρά το οικονομικό  κόστος.  Κυρίως για να προστατεύσουμε
τα τζάμια (τα επάλληλα καθαρίζονται σχετικά δύσκολα) από

τη βρομιά του ανεμόβροχου και της σκόνης, αλλά και να προ-
στατεύσουμε κάπως την αίθουσα από το κρύο το χειμώνα.
Ακόμη με τα ρολά θα υπάρχει η δυνατότητα συσκότισης της
αίθουσας ώστε να μπορεί να γίνει προβολή. Τα εσωτερικά
ξύλινα κουφώματα είναι 6 και θα τοποθετηθούν έτοιμα- λου-
στραρισμένα.
Έτσι με την ολοκλήρωση της θητείας του απερχόμενου ΔΣ

ολοκληρώνονται οι κύριες εργασίες στο Πολιτιστικό Κέντρο
που αφορούν στην επάνω αίθουσα και το κιόσκι. Ελπίζουμε
και ευχόμαστε πως  το ερχόμενο καλοκαίρι θα μπορέσουν να
γίνουν τα εγκαίνια. Ελπίζουμε πως μέχρι τότε και ο Δήμος θα
κάνει τελικά την πλακόστρωση της πλατείας, που  έχει ανα-
βληθεί.
Με την ευκαιρία παρακαλούμε ξανά τους πατριώτες που

έχουν την οικονομική δυνατότητα, να βοηθήσουν το επόμενο
ΔΣ να ολοκληρώσει όσες εργασίες έχουν απομείνει.

 Τα πλακάκια του δαπέδου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ  Γ.  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
7 Δεκεμβρίου στην Παγγορτυνιακή Ένωση

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και ώρα  10.00 στην αίθουσα της  Παγ-
γορτυνιακής Ένωσης, στην  οδό Πειραιώς 1, θα πραγματοποιηθεί η
Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας. Παρακαλούμε θερμά
όλους τους πατριώτες να προσέλθουν σε αυτή, γιατί έχουμε σπου-
δαία θέματα να συζητήσουμε.

   Τα θέματα της  ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Διοικητικός απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβου-
λίου
2. Οικονομικός απολογισμός.
3. Ανάγνωση έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής.
4. Ψηφοφορία για απαλλαγή του απερχομένου ΔΣ.
5. Πολιτιστικό Κέντρο: Πορεία έργων, προοπτική λειτουργίας.
6. Αναγραφή ονομάτων πεσόντων στο μνημείο του χωριού.
7. Τροποποίηση καταστατικού Συνδέσμου.
8. Θέματα επιλογής πατριωτών.
9. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για διενέργεια εκλογών την
επόμενη Κυριακή 14 Δεκεμβρίου.

 Το  ΔΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
14 Δεκεμβρίου στο Γραφείο του Συνδέσμου
Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2008, από τις 10 το πρωί  μέχρι

τις 4 το απόγευμα, θα διενεργηθούν οι ανά 2ετία εκλογές του
Συνδέσμου στο γραφείο στην οδό Αγίου Μάρκου 16, για ανά-
δειξη νέου ΔΣ και νέας Εξελεγκτικής  Επιτροπής.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πατριώτες, αρκεί να έχουν

πληρώσει τη συνδρομή των 20 ευρώ για το 2008, ή να την
πληρώσουν εκείνη τη στιγμή. Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιό-
τητα έχουν όλοι οι πατριώτες συμπεριλαμβανομένων και των
συζύγων που δεν κατάγονται από το χωριό.
Οι δηλώσεις υποψηφιοτήτων μπορούν να γίνουν την ημέρα

της Συνέλευσης και μέχρι την Τετάρτη πριν τις εκλογές, ώστε
να έχει τον χρόνο η Εφορευτική Επιτροπή να τυπώσει  ψηφο-
δέλτια.
Απευθύνουμε θερμή παράκληση σε όλους τους  πατριώτες

να προσέλθουν την ημέρα των εκλογών για άσκηση του εκλο-
γικού τους δικαιώματος και να δηλώσουν όσο το δυνατόν
περισσότεροι υποψηφιότητα για τη νέα Διοίκηση του Συνδέ-
σμου. Όλοι έχουμε υποχρέωση να βοηθήσουμε  τον ιστορικό
μας Σύνδεσμο, που αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους τους
απανταχού της γης Σερβαίους.

Ôï  ÄÓ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΠΗ  ΠΙΤΑΣ
Δεύτερη Κυριακή Ιανουαρίου 2009

Στις 11 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Κυριακή
Θα γίνει η κοπή της πίτας του Συνδέσμου.
Το που και πως θα το μάθετε με ειδική

πρόσκληση που θα σας σταλεί.
Καιρός είναι ο Σύνδεσμος να αναβαθμίσει

αυτή την εκδήλωση και να κάνει κάτι ξεχωριστό....
Μην την χάσετε.



Aρ τ ο ζ ή ν ο ς2 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2008

Ιδιοκτησία:
Σύνδεσμος Σερβαίων Αρκαδίας

“Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”
Αγίου Μάρκου 16, 5ος όροφος

Τ.Κ. 10560, Αθήνα
Τηλ.: 210 3229904
Α.Φ.Μ.: 099547610
ΔΟΥ: E΄ ΑΘΗΝΩΝ

•
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Ηλίας Χειμώνας

Πρόεδρος του Συνδέσμου
Τηλ.: 210-6525920 και 210-6519810

•
Συντακτική Επιτροπή:

Χ. Μαραγκός, Η. Χειμώνας,
Θ.Γ. Τρουπής

•
Συνδρομή: 20 ΕΥΡΩ

Εξωτερικού: 30 δολ. Αμερ.
- 80 δολ. Αυστρ.

•
Τυπογραφείο -

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

Γερανίου 7, Αθήνα
Τηλ. 210-5244-309

Aρ τ ο ζ ή ν ο ς

ΚοινωνικάΚοινωνικάΚοινωνικάΚοινωνικάΚοινωνικάΚοινωνικάΚοινωνικάΚοινωνικάΚοινωνικάΚοινωνικά
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

     Η Δήμητρα Χρήστου Κων-
σταντοπούλου, και ο σύζυγός της
Γιώργος Κρανιάς, βάφτισαν στις
21 Σεπτεμβρίου την κόρη τους στο
γραφικό εκκλησάκι του Αγ. Χριστο-
φόρου στο Πικέρμι και το όνομα
αυτής Χριστίνα-Άννα. Ακολούθη-
σε δεξίωση σε παραλιακό ξενοδο-
χείο στη Ραφήνα.
Ευχόμαστε στη νεοφώτιστη να

ζήσει και να γίνει καλή χριστιανή.

ΓΑΜΟΙ
Τον περασμένο Σεπτέμβριο

παντρεύτηκε ο Γιάννης Θ. Βέργος
με την Βάλια  Κεραμμυδά. Μετά
το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση
σε κέντρο της Πεντέλης.
     Το Σάββατο 1.11. 08 έγινε ο

γάμος του Σπύρου Ντάλα (γιου
της Σταυρούλας του Βασιλάκου
Μαραγκού) μετά της δεσποινίδος
Φαίδρας Σπάτουλα.  Μετά το μυ-
στήριο ακολούθησε δεξίωση σε κέ-
ντρο της Πάρνηθας.
Στους νεόνυμφους ευχόμαστε

βίον ανθόσπαρτον και ότι καλύτε-
ρο επιθυμούν στη ζωή τους.

ΘΑΝΑΤΟΙ

1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 25 ΕΤΩΝ

Εργατικό ατύχημα στέρησε τη
ζωή από ένα νέο του χωριού μας.
Ο Νίκος του Γιάννη Ν. Κωνστα-
ντόπουλου βρήκε τραγικό θάνατο
την 22 Σεπτεμβρίου, από ηλεκτρο-
πληξία, σε οικοδομή που εργαζό-
ταν. Μια σιδερόβεργα που σήκω-
σε για να οπλίσει την πλάκα της οι-
κοδομής, πλησίασε κοντά σε ηλε-
κτροφόρο καλώδιο υψηλής τάσε-

ως της ΔΕΗ, που πέρναγε από πά-
νω, δημιουργήθηκε σπινθήρας και
συνέβη το μοιραίο. Ο Νίκος ήταν
25 ετών και είχε σπουδάσει στο ΤΕΙ
Πειραιώς, από το οποίο πήρε πτυ-
χίο Διοίκησης Επιχειρήσεων. Στην
οικοδομή εργαζόταν προσωρινά,
ώσπου να βρει μόνιμη δουλειά. Ή-
ταν καλοσυνάτο παιδί, εργατικό,
καμάρι των γονιών του. Πάνδημη
έγινε η κηδεία του στο Ναύπλιο.
Εκτός από τους συγγενείς, τους φί-
λους και τους γείτονες του, πλή-
θος συγχωριανών μας από την Α-
θήνα και του Σέρβου, κατέφθασαν
στο Ναύπλιο μόλις έμαθαν το θλι-
βερό νέο για να παραβρεθούν στην
κηδεία και να συμπαρασταθούν
στους τραγικούς γονείς του. Ο
Γιάννης έχει εγκατασταθεί οικογε-
νειακώς στο Ναύπλιο και έχει προ-
κόψει. Σκόπευε μάλιστα να χτίσει
σπίτι στο χωριό, κοντά στη Τρα-
νηβρύση. Έχει μια κόρη, τη Μαρί-
α, που είναι παντρεμένη και έχει
αποκτήσει ένα παιδάκι. Δυστυχώς
η βάσκανη μοίρα τον ζήλεψε και
του στέρησε τη χαρά.
Στους γονείς του Νίκου, τον

Γιάννη και την Κούλα, την αδελφή
του και τους λοιπούς συγγενείς
του, ευχόμαστε κουράγιο και πα-
ρηγοριά από το Θεό. Συμμεριζό-
μαστε απόλυτα τη θλίψη τους. Ο
Θεός να αναπαύει τον Νίκο.

2) ΣΧΙΖΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ
ΤΟΥ ΗΛΙΑ 38 ΕΤΩΝ

Στις 10 Οκτωβρίου άφησε την τε-
λευταία του πνοή στην άσφαλτο,
στο 97ο χιλιόμετρο της Εθνικής Ο-
δού Αθήνας-Λαμίας (στις στροφές
της Υλίκης), ο Ιάσονας, γιος του
Ηλία Ν. Σχίζα, που έχει εγκαταστα-
θεί στον Πλάτανο Ολυμπίας. Η κη-
δεία έγινε στην γενέτειρά του με
τη συμμετοχή πλήθους κόσμου.
Στην γυναίκα του Κατερίνα, την κο-
ρούλα του (που δεν πρόφτασε να
γνωρίσει τον πατέρα της), τον πα-
τέρα του, τα αδέρφια του, την οι-
κογένεια της γυναίκας του και ό-
λους τους συγγενείς εκφράζουμε
θερμά συλλυπητήρια.
Αιωνία του η μνήμη.

Γ. Δ. Β
Αγαπημένε μας Ιάσονα
Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυ-

γες. Όχι, δεν έφυγες. Σε κρατούμε
όλοι ολόρθο μέσα μας. Ζεις ανά-
μεσά μας με το ελεύθερό σου φρό-
νημα, με τις αξίες που υπηρέτησες,
με το φωτοστέφανο του αγωνιστή.
Λαμπερός ο κόσμος της ψυχής σου.
Ωραίος, γελαστός, ευγενικός, σε-

μνός και ξεχωριστός άνθρωπος.
Ήσουν ένας ενεργός πολίτης με

όρθιες και ανοιχτές τις κεραίες της
Εθνικής και κοινωνικής σου ευαι-
σθησίας. Διακρινόσουν για την πα-
ρουσία σου και τη σταθερή προ-
σήλωση στις ιδέες και τις αρχές
σου.
Ήταν απρόσμενη η είδηση και εί-

ναι οδυνηρή η στιγμή του αποχαι-
ρετισμού -για εμένα και για όλους
μας- γιατί δεν το έχουμε καλά-κα-
λά πιστέψει και θα δυσκολευτούμε
πολύ να το καταλάβουμε, ότι έφυ-
γες για το μακρινό ταξίδι. Δεν το
χωράει ανθρώπου νους να εξηγή-
σει έναν τόσο αιφνίδιο θάνατο ε-
νός νέου ανθρώπου. Ο θάνατός
σου είναι για όλους μας πολύ βα-
ρύς και για τον πρόσθετο λόγο ότι
έφυγες ακριβώς στην αρχή ακρι-
βώς της ζωής σου και αφήνεις
πίσω και ανάμεσα μας την αγαπη-
μένη σύντροφό σου και την μόλις
8 μηνών κορούλα σου. Είμαστε ό-
λοι δίπλα σου και θλιμμένοι. Ο πα-
τέρα σου, τα αδέρφια σου, τα ξα-
δέρφια σου, οι συγγενείς σου. Σε
θυμόμαστε, θυμόμαστε τη λεβε-
ντιά σου, το χαμόγελό σου, την κα-
λοσύνη σου, τον τρόπο που αντι-
μετώπιζες τη ζωή. Με στάση σύ-
νεσης και φροντίδας, χωρίς να
νοιάζεσαι για τις μικρότητες, για
να μπορείς καλύτερα να λογαριά-
ζεις τα σημαντικά στη ζωή.
Σε αποχαιρετούμε όλοι μας με

σπαραγμό αλλά και με τις αγαθό-
τερες μνήμες. Σε αποχαιρετάει η
γενέτειρά σου ο Πλάτανος, η αρ-
χαία Ολυμπία. Ευχόμαστε να
βρουν τη δύναμη η οικογένειά σου
και οι δικοί σου άνθρωποι για να
αντέξουν το χαμό σου και να ολο-
κληρώσουν το καλό σου έργο που
αφήνεις στη μέση.
Καλό σου ταξίδι. Θα μας μείνεις

για πάντα αξέχαστος και αγαπημέ-
νος!
Αιωνία σου η μνήμη.

Ο νουνός σου
Ευστάθιος Διαμαντάκος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Για την συμπαράσταση στο

τραγικό γεγονός που μας βρήκε,
ευχαριστούμε όλους όσους με ο-
ποιονδήποτε τρόπο μας συμπα-
ραστάθηκαν στον άδικο χαμό του
αγαπημένου μας Ιάσονα. Επίσης
ευχαριστούμε τον πατριώτη μας
Διοικητή Τροχαίας Θήβας κ. Παν.
Β. Σχίζα  για την πολύτιμη εξυπη-
ρέτηση που μας προσέφερε αν
και ήταν ώρες ακατάλληλες.
Η γυναίκα του Κατερίνα, η κο-

ρούλα του, ο πατέρας του, τα α-
δέρφια του Γρηγόρης και Χρή-
στος, οι γονείς και τα αδέρφια της
γυναίκας του.

3) ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΚΩΝ\ΝΟΥ 77 ΕΤΩΝ

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου ά-
φησε την τελευταία του πνοή
στην Αθήνα ο  γνωστός σε όλους
μας Γιώργης. Δέκα ημέρες νω-
ρίτερα αρρώστησε στο χωριό α-
πό  εγκεφαλικό και μεταφέρθη-
κε στο νοσοκομείο της Τρίπολης.
Εκεί συνήλθε γρήγορα και σε μία
εβδομάδα τον πήρε η αδερφή
του Παναγιώτα στην Αθήνα. Δυ-
στυχώς 2 ημέρες αργότερα πέ-
θανε. Η κηδεία του έγινε την ε-
πομένη στο χωριό με τη συμμε-
τοχή πολλών συγγενών, φίλων
και πατριωτών. Ο Γιώργης γεν-
νήθηκε στο χωριό, ήταν το  πρώ-
το από τα 4 παιδιά του μπάρμπα-
Κώστα και δεν μπόρεσε να τε-
λειώσει το δημοτικό σχολείο λό-
γω των άσχημων συνθηκών εκεί-
νης της εποχής. Όπως τα περισ-
σότερα παιδιά του χωριού ακο-
λούθησε τον πατέρα του στη μα-
στοριά και παράλληλα βοηθού-
σε στις αγροτικές  δουλειές. Έ-
ζησε και αυτός τα δύσκολα χρό-
νια του πολέμου, της κατοχής και
του εμφυλίου.  Στην ηλικία πε-
ρίπου των 20 χρόνων με τον φό-
βο του “αντάρτικου” έφυγε από
το χωριό και πήγε  στην Αθήνα
στον αδερφό της μάνας του. Ε-
κεί ασχολήθηκε κυρίως με τις οι-
κοδομικές εργασίες. Ήταν πολύ
δυνατός και χαρακτηριστικά ανα-
φέρεται πως κουβαλούσε το μπε-
τό με 1 ντενεκέ σε κάθε ώμο!!. Για
αρκετά χρόνια ήταν παντρε-
μένος, τελικά όμως χώρισε και
στην ηλικία των 60 περίπου χρό-
νων επέστρεψε στο χωριό όπου
και παρέμεινε μέχρι το τέλος της
ζωής του. Ο Γιώργης ήταν ένας
χαμογελαστός άνθρωπος, με ι-
διαίτερο χιούμορ, αγαπητός
στην παρέα και με ιδιαίτερη α-
δυναμία στο καλό κρασί και το
σκύλο του, που ήταν παντοτινός
του σύντροφος και ποτέ δεν τον
αποχωριζόταν.
Αιωνία του η μνήμη.

4) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

TOY ΣΩΤΗΡΗ  70 ΕΤΩΝ
Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε  ότι

πριν λίγους μήνες έφυγε πρόωρα
από κοντά μας ο εκ Σέρβου καταγό-
μενος από την πλευρά της μητέρας
του (Σταυρούλας Μαραγκού), γνω-
στός σε πολλούς πατριώτες παιδία-
τρος Γιώργος Παρασκευόπουλος.
Μεγάλωσε στα Πετράλωνα που ή-
ταν το πατρικό του σπίτι, έμενε στην
περιοχή και ασκούσε το επάγγελμά
του στο Κουκάκι. Ήταν φύσει ευγε-
νικός άνθρωπος, ήπιος πάντα με έ-
να γλυκό χαμόγελο στα χείλη.

5) ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΚΙΚΗ
ΤΟΥ ΚΩΝ\ΝΟΥ 75 ΕΤΩΝ

Πληροφορηθήκαμε επίσης ότι
πριν μερικούς μήνες έφυγε από τη
ζωή και η Κική (πρώτη ξαδέρφη του
Γ. Παρασκευόπουλου, από τις μητέ-
ρες τους) κόρη του Κώστα Παγκρά-
τη και της Χριστίτσας Μαραγκού,
Ας είναι αιωνία η μνήμη και των

δύο αυτών πατριωτών.
***

(Όταν τυπωνόταν η εφημερίδα
μάθαμε για το θάνατο της Γεωργίας
Χ. Στρίκου-Σκούρου. Στον επόμενο
ΑΡΤΟΖΗΝΟ  θα της αφιερώσουμε
λίγα λόγια)

***
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

1)ΜΠΟΡΑ ΦΩΤ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ
Την Κυριακή 12.10.08 έγινε στο

χωριό το 40ήμερο μνημόσυνο, με
τη συμμετοχή πολλών συγγενών και
πατριωτών.

2)ΣΧΙΖΑ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου έγινε

στου Σέρβου το ετήσιο μνημόσυνο
του Γιώργου, που ήταν εγκατεστη-
μένος στην Αδελαΐδα της Αυστραλί-
ας. Για το λόγο αυτό ήρθαν από εκεί
η σύζυγός του Μαρίνα, η κόρη του
Βίκη, και ο γιος του Θανάσης. Ευχό-
μαστε να είναι πάντα καλά, να τον
θυμούνται και να έχουν καλή επά-
νοδο στην Αυστραλία.

3)ΣΧΙΖΑ ΙΑΣΟΝΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ.
 Έγινε την  Κυριακή 16.11.2008

στον Πλάτανο Ηλείας, το 40ήμερο
μνημόσυνο,  με συμμετοχή πολλών
συγγενών και φίλων του εκλιπόντος.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
1) Θ. Κ. Τρουπή:
Η Σοφία Ν. Βέργου (Μάρκου), σύζυγος Νένη Κομιχίλη, πρόσφερε

100 ευρώ για το Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού, στη μνήμη του
νουνού της, τον οποίο θαύμαζε και αγαπούσε πάρα πολύ.

2) Νίκου Κωνσταντόπουλου:
-Η Καλή Χειμώνα πρόσφερε 50 ευρώ, αντί στεφάνου, για τον Άγιο

Κωνσταντίνο, στη μνήμη του ανιψιού της.
-Τα παιδιά του Ν. Κωνσταντόπουλου: Κώστας, Μήτσιος, Ηλίας

και Γιώργος πρόσφεραν από 50 ευρώ το καθένα στη μνήμη του
ανιψιού τους, αντί στεφάνου και ο Βέργος Ιωάννης του Νικολάου
100 ευρώ για τον ίδιο σκοπό.

3) Ιάσσονα Σχίζα
Ο  Σχίζας Χαράλαμπος του Νικολάου πρόσφερε 50 ευρώ.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Θέλω να συγχαρώ την αγαπημένη μου εγγο-

νή Μαρία B. Μπόρα “ΜΑΡΑ”, για την εισαγωγή
της στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Α-
θήνας, πρόγραμμα “Διαχείρισης Εκκλησιαστι-
κών Κειμηλίων” και οι ολόψυχες ευχές μου για
υγεία, τύχη και καλή σταδιοδρομία να την συνο-
δεύουν σε όλη της τη ΖΩΗ.

Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΤΗΣ ΘΑΝΟΣ ΜΠΟΡΑΣ,
Αντιδήμαρχος Ηραίας.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Η Χριστίνα και η Θάλεια, εγγονές του Χρήστου και της Χριστίτσας

Παπαγεωργίου (κόρες του γιου τους Βασίλη), το γένος Παττακού (γεν-
νημένες στην Αθήνα) πέτυχαν στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ. Η Χριστίνα διο-
ρίστηκε νηπιαγωγός στο ακριτικό Καστελόριζο, η δε Θάλεια στη Νάξο ως
καθηγήτρια Γερμανικής Φιλολογίας. Όνειρο του παππού και της γιαγιάς
από του Σέρβου ήταν οι μικρές εγγονές να γίνουν παιδαγωγοί!!.

(Σ.Σ. Οι ψυχές του μπάρμπα-Χρήστου και της θεια-Χριστιτσούλας θα
αγάλλονται εκεί ψηλά που θα βλέπουν τις εγγόνες τους να ασκούν το
παιδαγωγικό έργο που και οι ίδιοι επιθυμούσαν).
Συγχαρητήρια και από εμάς και ο Θεός να τις έχει πάντα καλά και να

τους δίνει υγεία και φώτιση.

Διαμαντής
Κουτσανδρέας

Ανδρικά - Γυναικεία -
Νεανικά

Αγ. Φανουρίου 47 & Νικηφορίδη

Ν. Παγκράτι, τηλ.: 210-7666468

Στους πατριώτες έκπτωση 30%
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Αναρχικοί = Άχθος αρούρης
Του εκδότη της εφημερίδας

 “Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ”
και Δημοσία Γράφοντος,
Βασιλείου Κων. Σχίζα

(ΣΕΡΒΑΙΟΥ)
( Το κείμενο είναι προσαρμοσμέ-

νο για την εφημερίδα  “Κρητική Ε-
ΝΗΜΕΡΩΣΗ”, στην οποία και δημο-
σιεύεται)

Την ημέρα  εισόδου των Ναζί
στην Αθήνα στις 27 Απριλίου
1941, έγινε και η πρώτη πράξη
Αντίστασης. Τότε ο Έλληνας

φρουρός στην Ακρόπολη Κων/νος Κουκκίδης περιτύλιξε
το σώμα του με την ελληνική σημαία και κατακρημνίστη-
κε από τον ιερό βράχο. Προηγουμένως κατέβασαν τη ση-
μαία από τον ιστό της οι Γερμανοί, αρνούμενος να το πρά-
ξει ο ίδιος. Στο σημείο της πτώσης ο Δήμος Αθηναίων το-
ποθέτησε πινακίδα για να θυμίζει την αυτοθυσία του ή-
ρωα όταν οι κατακτητές πρόσβαλαν το εθνικό σύμβολο.
Τον επόμενο μήνα, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απ. Σάντος,

τη νύχτα της 30ης Μαΐου 1941, σαν κορυφαία πράξη αντίστα-
σης κατέβασαν με κίνδυνο της ζωής τους, το σύμβολο των
κατακτητών, τη σβάστικα με τον αγκυλωτό σταυρό. (Παρεν-
θετικά σημειώνουμε ότι ο αγκυλωτός σταυρός είναι αρχαιο-
ελληνικό σύμβολο το οποίο υφάρπαξαν οι Ναζί και το ε-
μπότισαν στο αίμα των λαών που υποδούλωσαν).
Οι Κρήτες επαναστάτες το 1897 είχαν υψώσει στο Ακρω-

τήρι τη σημαία της ελεύθερης Ελλάδας, ως το ύψιστο σύμ-
βολο Ελευθερίας. Στις 9 Φεβρουαρίου 1897 ο Ιταλός ναύ-
αρχος Κανεβάρο (των προστάτιδων δυνάμεων!) διέταξε
τον κανονιοβολισμό του επαναστατικού στρατοπέδου των
Κρητών. Μια οβίδα έσπασε τον ιστό της σημαίας και έπεσε
κάτω. Αμέσως ο Σπύρος Καγιαλεδάκης την ύψωσε κάνο-
ντας κοντάρι το σώμα του.
Στο ιστορικό μουσείο της  Αθήνας, σε ειδικές προθήκες

ο επισκέπτης παρατηρεί συγκεντρωτικά τα λάφυρα των
αγωνιστών της λευτεριάς του -21, που είναι  οι τούρκικες–
οθωμανικές σημαίες, σύμβολα της σκλαβιάς του Γένους
μας. Στο ίδιο μουσείο υπάρχουν και οι σημαίες των αγω-
νιστών, ιερά σύμβολα της Εθνεγερσίας. Ακόμη υπάρχουν
σημαίες διάτρητες και κουρελιασμένες, “λαβωμένες”
στους νεότερους πολέμους, σύμβολα θυσίας Ελλήνων α-
γωνιστών.
Στις διαφορές που αναφύονται πολλές φορές μεταξύ κρα-

τών, κάποιοι “υπερπατριώτες” εκδηλώνουν τον “πατριωτι-
σμό” τους με το να βεβηλώνουν το εθνικό σύμβολο του
“αντιπάλου” κράτους. Έτσι οι Σκοπιανοί “επιτέθηκαν” στην
Ελλάδα προσβάλλοντας το εθνικό της σύμβολο, σχεδιά-
ζοντας τον αγκυλωτό σταυρό στην ελληνική σημαία, στη
θέση του σταυρού. Οι διαδηλωτές σε διάφορα κράτη και
στην Ελλάδα, καίνε και ποδοπατούν την σημαία της Αμερι-
κής, πράξη που δεν αγγίζει ούτε στο ελάχιστο την υπερδύ-
ναμη. Επίσης στο παρελθόν εξαγριωμένοι Τούρκοι διαδη-
λωτές στην Κωνσταντινούπολη, έκαψαν και βεβήλωσαν την
ελληνική σημαία εκδηλώνοντας το μίσος τους προς τους
Έλληνες. Οι αδύνατοι λοιπόν εκδηλώνουν το μένος τους
στο εθνικό σύμβολο των ισχυρότερων! Επιθέσεις χωρίς α-
ντίκρισμα που επιφέρουν αντίθετα αποτελέσματα γιατί ε-
πιβεβαιώνουν την ισχύ του δυνατού!
Ακατανόητες τέλος είναι οι πράξεις των αναρχικών (κου-

κουλοφόρων) όταν καίνε και ποδοπατούν την ελληνική
σημαία στο κέντρο της Αθήνας. Αυτοί δεν πιστεύουν σε
τίποτα. Είναι άχθος αρούρης!

(Σ.Σ. Άχθος = βάρος και αρούρη = γή. Άχθος αρούρης
= βάρος της γης και κατά παράφραση άχρηστος άνθρω-
πος. Αναφέρεται στην Ιλιάδα. Έτσι χαρακτήρισε ο Αχιλ-
λέας τον εαυτό του -απευθυνόμενος στη μητέρα του-
επειδή απείχε μεγάλο χρονικό διάστημα από τη μάχη.
Από τις ρίζες των αρχαίων αυτών λέξεων έχουμε τις σύγ-
χρονες λέξεις αχθοφόρος και αρουραίος).
Σχόλιο “Αρτοζήνου”:
Γιατί αγαπητέ Βασίλη αυτά τα παιδιά είναι  “αχθοφόροι

αρουραίοι;”.  Ποιοι φέρουν την  κύρια ευθύνη για την
συμπεριφορά τους; Δεν θα πρέπει η ευθύνη αυτή να α-
ναζητηθεί και στην προηγούμενη γενιά (στη δική μας
δηλαδή), στους γονείς τους, στους δασκάλους τους,
στην κοινωνική αδικία και γενικά στην πολιτική των εκά-
στοτε  κυβερνώντων; Αν δεν αναζητηθεί η πραγματική
αιτία της συμπεριφοράς αυτών των παιδιών ασφαλώς δεν
πρόκειται να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο. Είναι σαν να
έχεις έναν βαριάρωστο με πυρετό και να του δίνεις αντι-
πυρετικά για ...να τον θεραπεύσεις!!.  Σε κάθε περίπτωση
η βία φέρνει βία,  Έτσι
δεν είναι; Δεν συμφω-
νείς πως με άλλη προ-
σέγγιση θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί το φαι-
νόμενο;;  Μήπως τελι-
κά είσαι λίγο άδικος με
αυτά τα παιδιά και τους
φορτώνεις περισσότε-
ρες ευθύνες απ΄όσες
πράγματι τους αναλο-
γούν  και βγάζεις όλους
εμάς απέξω;

ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΑΟΥΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΑΟΥΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΑΟΥΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΑΟΥΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΑΟΥ
ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Εξαιρετική η αγιογράφηση που έγινε στο ναό. Στόλισε το εσω-
τερικό  και του έδωσε ξεχωριστή χάρη. Ο πρόεδρος του ΤΣ του
χωριού και μέλος του Εκκλησιαστικού  Συμβουλίου  Γιάννης Θ.
Σχίζας μας έδειξε με δικαιολογημένη υπερηφάνεια τις εικόνες
και τις παραστάσεις που τοποθετήθηκαν δεξιά και αριστερά στο
χώρο πάνω από τις πλαϊνές πόρτες.

Έχουν τοποθετηθεί σαράντα περίπου εικόνες και 8 παραστά-
σεις. Έχουν παραγγελθεί ακόμη 10 εικόνες και 2 παραστάσεις.
Απομένουν οι εικόνες (περίπου 30) και οι παραστάσεις (περίπου
19) “για τους χαιρετισμούς”.  Θερμή παράκληση στους πατριώ-
τες να βοηθήσουν την ολοκλήρωση της αγιογράφησης. Μπορούν
να επικοινωνήσουν με το Γιάννη και να παραγγείλουν την εικόνα
της επιλογής τους.

Ας μας επιτρέψει ο σεμνός και ταπεινός “δούλος του θεού”
Γιάννης να τον συγχαρούμε για την ιδιαίτερη συμβολή του και
προσπάθεια, όχι μόνο στη συνέχιση των έργων για την ολοκλή-
ρωση του ναού (πρόναος, κεραμοσκεπή, αγιογράφηση κλπ) αλλά
και την ενεργό συμμετοχή του στη λειτουργία της εκκλησίας. Η
“Κοίμηση της Θεοτόκου” ας του δίνει υγεία και μακροημέρευση
γιατί ...ο ναός έχει ακόμη πολλές ανάγκες.

AãéïãñÜöçóç ðÜíù áðü ôçí áñéóôåñÞ ðüñôá.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΙΜΗΝΟΥΝΕΑ ΤΟΥ ΔΙΜΗΝΟΥΝΕΑ ΤΟΥ ΔΙΜΗΝΟΥΝΕΑ ΤΟΥ ΔΙΜΗΝΟΥΝΕΑ ΤΟΥ ΔΙΜΗΝΟΥ
απο ΤΟυ ΣΕΡΒΟΥαπο ΤΟυ ΣΕΡΒΟΥαπο ΤΟυ ΣΕΡΒΟΥαπο ΤΟυ ΣΕΡΒΟΥαπο ΤΟυ ΣΕΡΒΟΥ
ΟΠΩΣ ΤΑ ΚΑΤEΓΡΑΨΕ
Η ΕΦ. “ΓΟΡΤΥΝΙΑ”

Αναδημοσιεύουμε από τη συνά-
δελφο εφ. “Γορτυνία” του κ. Κ.
Καλύβα, τα νέα του διμήνου του
χωριού μας τα οποία δημοσίευσε
ο συμπολίτης μας κ. Ν. Παπαγε-
ωργίου.

Οκτώβριος: ΣΕΡΒΟΥ
 Η 3η Σεπτεμβρίου, ημέρα ανακομιδής ιερών λειψάνων του Αγίου

Νεκταρίου, γιορτάστηκε στου εξωκλήσι του Αγίου με την έλευση του Μητρο-
πολίτη μας κ.κ. Ιερεμίου, τον οποίο προσεκάλεσε ο κτήτορας της εκκλησί-
ας κ. Γ.Χ. Παπαγεωργίου. Όλοι όσοι βρισκόντουσαν στο χωριό παρακο-
λούθησαν την θεία λειτουργία.

 Μικρά ιστορικά: Οι τάφοι των επιφανέστερων Σερβαίων Αγωνιστών
του 21, του Φ. Δάρα και Παπασχίζα ευρίσκοντο στην “αχιβάδα” της Κοιμ.
της Θεοτόκου. Ο του Φ. Δάρα, τουλάχιστον είχε και σταυρό ογκώδη με
χρονολογικές αναφορές. Λαξεύτηκε όμως το 1950 και έκτοτε βρίσκεται
στον τρούλο της Ζωοδ. Πηγής όπου φαίνονται “τα γράμματα”.

Στου Σέρβου που τόσο ευδοκιμούν τα έλατα, θα μπορούσαν από τις
κορυφές έως τα πρανή του Αρτοζήνου, του Παλιόκαστρου κ.α. να είχαν
καλυφθεί από έλατα. (Ο ιστορικός μας Σύνδεσμος είχε προ ετών δεσμευ-
θεί επ’ αυτού…). Βλέπουμε στου Ζευκιλή τ’ αλώνι ένα αυτοφυές πόσο
αναπτύσσεται. Πάντως οι κ Γ. Κ. Γεωργακόπουλος, Ν. Α. Σχίζας ενδεχομέ-
νως και άλλοι έχουν και φροντίζουν έλατα στις αυλές τους.

 Επ΄ αυτού τα παιδιά του αειμνήστου Στ.Σχίζα δεν αρκέστηκαν στο να
κάνουν και φέτος έπαρση της Σημαίας στην κορυφή του “Παλιόκαστρου”,
αλλά φύτεψαν έλατα στο εξωκλήσι του Πρ.Ηλιού και μεταφέρουν νερό να τα
ποτίζουν.

Πέρσι με τις πυρκαγιές τα βράδια έκανε την εμφάνισή της μία “γου-
ρούνα” με επιβάτη ένα ρασοφόρο, φέροντα καλημαύχι και έκοβε τα αίματα.
Οι ίδιες εικόνες τρόμου επαναλήφθηκαν και φέτος μόνο που ο ρασοφόρος
έφερε στο κεφάλι μαντήλα του Αραφάτ!

Όταν ο φιλόλογος Λυκειάρχης Σωκράτης Μάσσιας, από Τριπόταμο
(Μπέλεσι) κάτοικος Πύργου, πάτησε το πόδι του στου Σέρβου, που ήλθε να
συνεργαστεί με τον κ. Ν. Παπαγεωργίου, ενθουσιασμένος από το περιβάλ-
λον, η πρώτη του αντίδραση ήταν: “Όσοι ζουν σε τέτοιο τόπο το μυαλό τους
έχει περισσότερα οκτάνια!”

Διευκρίνηση από τον Δήμο Ηραίας: Την αξία των τοποθετηθέντων
κάγκελων στην πλατεία πλήρωσε ο Δήμος Ηραίας. Οι δωρεές των κ. Ευστ.
Δάρα και Ηλ. Παπαγεωργίου, (ανά 1000Ευρώ) προς τον Σύνδεσμο θα
χρησιμοποιηθούν για τα κάγκελα της παλαιάς πλατείας, που θα ενοποιηθεί
και θα γίνουν όλα ομοιόμορφα.

Ανε(α)πάντεχο δώρο προέκυψε τον τελευταίο καιρό για τις εκκλησί-
ες του χωριού μας. Ο κ. Ν. Καραμάνης συζ. της Αγλαϊας Κ. Παναγοπούλου,
αυτό-επιστρατεύτηκε και προσφέρει τις καλές του υπηρεσίες με καταπλη-
κτική ευπρέπεια και με ευσυνειδησία. Το ίδιο ισχύει και για τον κ. Κ. Ν.
Δάρα και Ν. Στ. Σχίζα.

Πριν λίγα χρόνια” “τις χρονιάρες  μέρες” οι γυναίκες έζωναν την
εκκλησία με κερωμένο νήμα για εκπλήρωση τάματος.

   -Παναγιά μου κάνε μου…αυτό και θα σε ζώσω στη  χάρη Σου.
Τώρα το έθιμο εξέλειπε, όχι όμως και ο σεβασμός.

Ο εφέτης κ. Ι. Κ. Μπόρας, αφού τακτοποίησε με την οικογένειά του τα
της ιδιοκτησίας θ’ ανακαινίσει το προγονικό σπίτι.

Ο δ/ντης της Εφ.” “Κρητική Ενημέρωση”κ. Β. Κ. Σχίζας “Σερβαίος”
κατά την παραμονή του στο χωριό δεν ησύχασε αλλά πήγαινε διαρκώς στις
τοπικές εκδηλώσεις προβάλλοντας έτσι την ευρύτερη περιφέρεια.

Ο δάσκαλος κ. Γ. Ι. Ρουσιάς μετά 2/τή προσφορά υπηρεσίας ως
αναπληρωματικός, διορίστηκε στα Λαγκάδια.

Νέων κατοικιών συνέχεια: δυτικά του χωριού επί του δρόμου, δίπλα
από το σπίτι του κ. Δ. Ι. Σχίζα χτίζει το δικό του ο κ. Μιχ. Γ. Τερζής. Βεβαίως
κάποιοι  θέλησαν να γίνει έναρξη εργασιών με την παρουσία του  “100”…!

Η οικογένεια Δημητροπούλου διαμόρφωσε με δαπάνη της πολύ κα-
λαίσθητα τον χώρο δίπλα από το Πολ. Κέντρο.

Έγινε η κεραμοσκεπή του πετρόκτιστου περιπτέρου του Πολ. Κέντρου
και αρχίζουν οι εργασίες επενδύσεως του κτηρίου με πέτρα. Επίσης είναι
στο τελευταίο στάδιο η αξιολόγηση των προσφορών για τ’ αλουμίνια των
κουφωμάτων.

Ο Σύνδεσμος ήταν ο “τυχερός” του αυτοκινήτου  της λαχειοφόρου
αγοράς καθότι κληρώθηκε ο λαχνός που είχε μείνει αδιάθετος  στον
Σύνδεσμο.

 Ο Δ. Ηραίας άρχισε την διαπλάτυνση του δρόμου από “Σουληνάρι”
έως το χωριό.

 Νέος “αγροτικός γιατρός” ήλθε στο χωριό μας.
Νοέμβριος: ΣΕΡΒΟΥ

Στην προσφώνησή του προς τον Σεβασμιώτατον στο χωριό μας την
9ην-8ου ο υπογράφων τόνισε με απτά παραδείγματα την αποστροφή Του
προς τα χρήματα. Στις 3-9ου που βρέθηκε στο χωριό μας πάλι, ο κτήτορας
του ναού του Αγ. Νεκταρίου κ. Γ. Παπαγεωργίου μετά το πέρας της Θ.
Λειτουργίας έδωσε με διακριτικότητα στον διάκονο Του και οδηγό κάποιο
ποσό. Ο Σεβ. που το αντελήφθη κατήλθε του αυτοκινήτου Του, και επέστρε-
ψε τα χρήματα μέσα από το μισάνοιχτο παράθυρο του αυτ/του!.

Μικρά ιστορικά: Ευαισθητοποιημένος ένας νέος συμπολίτης μας απ’
όσα έφερε εις φως η στήλη για τον θρυλικό Παπασχίζα που το 21 λειτουρ-
γούσε ζωσμένος τ’ άρματα, αποκάλυψε πως έχει την πρόθεση να τοποθε-
τήσει την προτομή του στου Σέρβου.

Με έκδηλη ικανοποίηση ο πρόεδρος του “τοπικού” και ιεροψάλτης
κ. Ιω. Θ. Σχίζας μας έδειξε την επέκταση της αγιογραφήσεως στην εκκλ. της
Κοιμ. της Θεοτόκου με δαπάνη ικανότατου ποσού!

Ο ίδιος μας είπε για έργα που έγιναν ή θα γίνουν από τον Δ. Ηραίας:
α) Έγινε αντικατάσταση του δικτύου υδρεύσεως από “Σουληνάρι”έως “Τρα-
νηβρύση”. β) Τρεις βαρέλες μπετόν θα καλύψουν ανάγκες δρόμων του
χωριού όπως και εσωτερικά στο Κοιμητήριο.

Ολοκληρώθηκε η διαπλάτυνση του δρόμου από “Σουληνάρι” έως την
είσοδο του χωριού και τσιμέντο - στρώθηκε τον αποκαλυφθέν τμήμα. Και
αυτό από τον Δ. Ηραίας. Άρχισε και προχωρά η κατασκευή του μαντρότοι-
χου. Σε ορισμένα σημεία του δρόμου γίνεται μάντρα και από το κάτω
μέρος. Αλλάζει η όλη εμφάνιση του χωριού!.

Ένας ξένος, όχι Αρκάς, στου “Σουληνάρι” αρχή διαπλατύνσεως έκα-
με την αφελή ερώτηση: “Η καρυδιά που παρέμεινε με κομμένες ρίζες και
δεν επέτρεψε να φαρδύνει ο δρόμος στην είσοδο του χωριού έχει κάποια
ιστορική αξία όπως π.χ. η ελαία του Πλάτωνος ή Περικλέους στην Ιερά
οδό;” Συ είπας..

Το ζεύγος Θ. και Ελένη Γ. Τρουπή έμπλεοι ικανοποιήσεως παρακο-
λουθούσαν την έναρξη των εργασιών για την ανακατασκευή του ιδιόκτητου
“Φωταίϊκου” (Φώτη Δάρα) ιστορικού σπιτιού τους, με αυστηρή εντολή να
διατηρηθεί η όλη αρχιτεκτονική του. Ο ίδιος ο κ. Θεόδωρος και η με
διακοσμητικές ευαισθησίες σύζυγός του “έθεντο τους δακτύλους εις τον
τύπον των ήλων” και πείστηκαν για τα πολύτιμα λαξευμένα σημεία που
κοσμούν τ’ αρχοντικό (αποτρεπτικό, οικόσημο κ.α.) του Φώτη Δάρα, τα
οποία ο υπογράφων είχε εντοπίσει αναζητώντας τα, από πολλών 10/τιών.

Ο “πρωτοψάλτης” κ.Ιω. Θ. Σχίζας ήλθε με καθυστέρηση στην Θ. Λει-
τουργία. Είχε προηγηθεί κυνηγητική εξόρμηση γι’ αγριογούρουνα!. “Βάρε-
σαν” δύο ακούστηκε. Δεν γνωρίζουμε αν κι’ εδώ ταιριάζει το σοφό λαϊκό
ρητό που λέγει “ότι τα μεγαλύτερα ψέματα λέγονται από τους κυνηγούς,
τους ψαράδες και προ του γάμου!”.

“Θέρο-τρύγο-πόλεμο” θύμιζε το 1ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου του-
λάχιστον στα “Ήθια”. Όχι βέβαια από τρυγητές αλλά από καρυδο - συλλέ-
κτες. Ομαδική εξόρμηση έκαμαν οι: Ν. και Ιω. Χρ. Μπόρας, Γ. Κ. Γεωργακό-
πουλος οικογενειακά, Βίκυ Γ. Γκούτη, Γ. Χρ. Δάρας, υιοί Ν. Δάρα, Ν. και
Βούλα Παπαγεωργίου, Β. Δ. Ρουσιά, και πολλοί άλλοι.

Το καθημερινό “ψιλοβρόχι” τα είχε “σκάσει”, αλλά ήσαν “φινιασμέ-
να” λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας. Όποιο χέρι κι’ αν χαιρετούσες
ήταν χρωματισμένο από τα καρύδια. Κάποιοι αναζητούσαν “Αλβανό” προ-
κειμένου να τις “ραβδίσει” αλλά εις μάτην. Ως εκ τούτου αρκετά έμειναν
ως τροφή των αγριογούρουνων και αρουραίων!

Κατακλυσμός στο χωριό και ομοβροντίες από ξένους κυνηγούς α-
γριογούρουνων.

Κατασκευή γυναικωνίτη στην εκκλησία της Κοιμ. της Θεοτόκου, περισ-
σότερο για να προκύψει χώρος γραφείου και εναποθέσεως κάποιων αντι-
κειμένων απασχολεί το Εκκλ. Συμβούλιο. Το θέμα χρήζει προσεκτικής
μελέτης. Ίσως σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο βρεθεί λύση δεδομένου ότι
προέκυψαν χώροι.

Άγιο είχε το ζεύγος Αθ. και Κούλα Σχίζα όταν σε “τροχαίο” έξω από
Βυτίνα κινδύνευσαν.

“Νέα λεωφόρος Τρανηβρύσης”
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Στους μετασχόντας μαχητάς εκ Σέρβου, αφιερούται η παρούσα αναφορά
Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: 5 Σερβαίοι πεσόντες          του υποστρατήγου ε.α. Χ. Αθ. Μαραγκού

Τον Οκτώβριο
του 1940, η Γαλλί-
α, το Βέλγιο, το
Λουξεμβούργο, η
Ολλανδία, η Δανία,
η Νορβηγία και η
Πολωνία είχαν κα-
ταληφθεί από τις
δυνάμεις του άξο-

να. Στην Αίγυπτο οι ιταλικές δυνάμεις είχαν απωθή-
σει τις βρετανικές στις θέσεις περί την  Μάρσα
Ματρούχ. Η Ρωσία και η Αμερική δεν είχαν αναμι-
χθεί στη σύρραξη. Στα Βαλκάνια, η Ρουμανία είχε
εκδηλώσει την πρόθεσή της όπως συνεργασθεί με
την Ιταλία και την Γερμανία. Η   Βουλγαρία ασκούσε
καιροσκοπική πολιτική και η Γιουγκοσλαβία, ήταν
μάλλον φιλοαξονική. Η θέση της Τουρκίας, ήταν ά-
γνωστη και αβέβαιη. Η Ιταλία κατά τους μήνες Σε-
πτέμβριο - Οκτώβριο, συγκέντρωσε ισχυρές δυνά-
μεις στην ελληνική μεθόριο της Ηπείρου, επιβεβαιώ-
νοντας τις υποψίες της Ελλάδας για επικείμενη επί-
θεση εναντίον  της.

Αυτή ήταν σε γενικές γραμμές η πολιτικοστρατιω-
τική κατάσταση της Ευρώπης κατά την 28η Οκτωβρί-
ου 1940, όταν η Ελλάδα απέρριψε  το ιταλικό τελε-
σίγραφο και άρχισε τον άνισο αλλά τίμιο αγώνα της
εθνικής  της ανεξαρτησίας και ελευθερίας 1 .

Η Μάχη της Μπίγλιστας.
Την  04.30 ώρα της 28ης Οκτωβρίου 1940 διετά-

χθη συναγερμός των μονάδων προκαλύψεως και η
εφαρμογή των σχεδίων ενεργείας, ενώ το μεσημέρι
εκδόθηκε το πρώτο  πολεμικό ανακοινωθέν :

“ Αι Ιταλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις προσβάλ-
λουσιν από της 05.30 ώρας της σήμερον τα ημέτε-
ρα τμήματα προκαλύψεως της Ελληνοαλβανικής
Μεθορίου. Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του
Πατρίου εδάφους”.

Απέναντι στη Βόρειο Ήπειρο, στην περιοχή της
Μπίγλιστας2 ,  τα Ιταλοαλβανικά στρατεύματα ήταν
έτοιμα να εισβάλουν στην χώρα μας. Οι ενέργειές
τους στην περιοχή μεταξύ Γράμου και Πρέσπας, πε-
ριορίστηκαν σε βολές πυροβολικού κατά διαφόρων
σημείων της ελληνικής αμυντικής τοποθεσίας και σε
ορισμένα εγχειρήματα κατά φυλακίων των προκαλυ-
πτικών τιμημάτων 3 .Η  ΧV  Μεραρχία  εκμεταλλεύτη-
κε αυτή την αδικαιολόγητη διστακτικότητα και άρχι-
σε την επίθεση της από τις 07.00 της 1ης Νοεμβρίου.
Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, τις δυ-
σχέρειες του εδάφους και την πείσμονα αντίσταση
των Ιταλών κατόρθωσε μέχρι τις απογευματινές ώ-
ρες της ιδίας ημέρας να καταλάβει τα υψώματα, Τα-
λίκ-Βερνίκ-Γκρέμνια- Γκολίνα4  και να προκαλέσει
σοβαρές απώλειες στον αντίπαλο. Προσπάθειες των
Ιταλών να ανακαταλάβουν τα παραπάνω υψώματα,
κατά τις δύο επόμενες ημέρες απέτυχαν. Την επο-
μένη ύστερα από σκληρό αγώνα, κατόρθωσε η Με-
ραρχία μας  να καταλάβει τα υψώματα αμέσως ανα-
τολικά των χωριών  Μπίγλιστα-Μπιτίνσκα. Η άμυνα
που αντέταξαν οι Ιταλοί ήταν ιδιαίτερα σκληρή. Ό-
λοι οι αξιωματικοί και οπλίτες των πυροβόλων συ-
νοδείας έπεσαν πλησίον των πυροβόλων τους. Συ-
νελήφθησαν 13 αιχμάλωτοι  και κυριεύτηκε αρκετό
πολεμικό υλικό.  Οι ιταλικές απώλειες  σε νεκρούς
και τραυματίες υπήρξαν πολύ σοβαρές. Οι  απώ-
λειες της XV Μεραρχίας ανήλθαν σε 21 νεκρούς,
136 τραυματίες  και 6 αγνοούμενους5 . Στην Μπίγλι-
στα, στις επιχειρήσεις του 28ου ΣΠ, της 5ης Νοεμβρί-
ου6 , έπεσε μαχόμενος ηρωικά ο στρατιώτης,

1) Βέργος Διαμαντής του Κωνσταντίνου7 ,
εκ Σέρβου. Η θυσία του άνοιξε τον δρόμο για την
Κορυτσά η οποία καταλήφθηκε στις 23 Νοεμβρίου.

Επιχειρήσεις Ιανουαρίου 1941:
Κατάληψη Κλεισούρας.
Τα ελληνικά στρατεύματα με υψηλό φρόνημα και

εμπνεόμενα από πνεύμα αυτοθυσίας, αψηφώντας τις
κακουχίες και τη μειονεκτική θέση τους  έναντι του
αντιπάλου, κατόρθωσαν μέσα σε ενάμισι μήνα όχι
μόνο να εκδιώξουν τον εισβολέα, αλλά και να τον
απωθήσουν μέσα στο βορειοηπειρωτικό έδαφος, σε
βάθος κυμαινόμενο από 30 μέχρι 80 χιλιόμετρα, προ-
σθέτοντας νέες σελίδες δόξας στη μακραίωνα ι-
στορία της χώρας.

Στον κεντρικό τομέα, το Β΄ Σώμα  Στρατού με έδρα
την Πρεμετή συνέχιζε τις επιθετικές του επιχειρή-
σεις με επιτυχία. Την 3η Ιανουαρίου εξέδωσε διατα-
γή προς την Ι Μεραρχία για την αποκοπή της οδού
Κλεισούρα-Βεράτι, και την κατάληψη της Κλεισού-
ρας 8 .

Η Μεραρχία άρχισε την επίθεσή της στις 10.00
ώρα της 8ης Ιανουαρίου κατά των υψωμάτων που κα-
τέρχονται νότια και νοτιοδυτικά του Μάλι Τοπόγια-

νιτ προς την Κλεισούρα, τα οποία και κατέλαβε μέ-
χρι τις απογευματινές ώρες παρά την πείσμονα α-
ντίσταση των Ιταλών. Ο εχθρός εγκατέλειψε στο πε-
δίο της μάχης περισσότερους από 300 νεκρούς και
άφθονο υλικό. Την επομένη, 9 Ιανουαρίου, κατέλαβε
τα υψώματα βόρεια της Κλεισούρας μέχρι το χωριό
Ταλιάρι και νοτιότερα τα υψώματα του χωριού Πα-
ναρίτι.

Στην επίθεση του 51 Συντάγματος την 9η Ιανουα-
ρίου, προς κατάληψη του υψώματος 7539 , βορειοα-
νατολικά του χωριού Ταλιάρι, έπεσε ηρωικά μαχόμε-
νος ο στρατιώτης

2) Μπόρας Παρασκευάς του Ιωάννου 10 ,
εκ Σέρβου.

Την επομένη, 10 Ιανουαρίου, η Ι Μεραρχία κατέ-
λαβε την Κλεισούρα και προωθήθηκε στις νοτιοδυτι-
κές αντηρίδες του όρους Τρεμπεσίνα. Η XV Μεραρ-
χία στον αυχένα  και το όρος Μάλι  Σπαντάριτ και η
ΧΙ στο όρος Ζαλόνισγια, αυχένας Σιρακούτ, όρος
Σέλιανιτ. Αλλεπάλληλες αντεπιθέσεις του εχθρού
στην περιοχή Μπρέγκου Ραπίτ και ύψωμα 731, απο-
κρούσθηκαν με επιτυχία. Επίσης με επιτυχία απο-
κρούσθηκαν και οι αντεπιθέσεις στο μέτωπο της ΧV
Μεραρχίας στο χάνι Μπούμπεσι, καθώς και της ΧΙ
Μεραρχίας στο Μάλι Σπαντάριτ και στον αυχένα
Σιρακούτ. Στις αντεπιθέσεις αυτές στην περιοχή του
66ου ΣΠ, στον αυχένα Σιρακούτ11 , οι οποίες απο-
κρούσθηκαν με  αγώνα  “εκ του συστάδην”  έπεσεν
ηρωικά μαχόμενος στις 29 Ιανουαρίου ο στρατιώ-
της του 66 ΣΠ,

3) Τρουπής Γεώργιος του Βασιλείου12 ,
εκ Σέρβου.

Ιταλική επίθεση στα ύψ. 731,
Κιαφέ  Λουζίτ: 10  Μαρτίου 1941.
Η διάταξη του Β΄ Σ.Σ. παρέμεινε όπως είχε μέχρι

τον Μάρτιο, οπότε οι Ιταλοί αποπειράθησαν κα α-
νακαταλάβουν την σημαντική αυτή τοποθεσία,  στην
εαρινή επίθεση,  όπως χαρακτηρίσθηκε της  9-15
Μαρτίου 1941.  Με  τις επίλεκτες δυνάμεις τους
και υπό τις οδηγίες του Μουσουλίνι ο οποίος πα-
ρακολουθούσε από το παρατηρητήριο Κομαρίτ του
υψώματος Γκλάβα που ευρίσκετο 12 χιλιόμετρα βο-
ρειοδυτικά του Κιάφε Λουζίτ, άρχισαν οι επιχειρή-
σεις.

Η επίθεση των Ιταλών εκδηλώθηκε το πρωί στις
09.30 της 9 Μαρτίου 1941 κατά των υψωμάτων 731
και Κιάφε Λουζίτ13  αλλά αποκρούσθηκε από τους
γενναίους υπερασπιστές τους. Επαναλήφθηκε την
12.00, την 14.00 και την 16.50 ώρα,  με το ίδιο
αποτέλεσμα και με πολλές απώλειες για τους Ιτα-
λούς.

Το έδαφος μπροστά από τις ελληνικές γραμμές
είχε καλυφθεί από σωρούς πτωμάτων. Η περί το 731
περιοχή είχε καταστεί τοπίον θανάτου, καταστρο-
φής και θανασίμων προσπαθειών.

“ Ενόμιζε κανείς ότι την μάχην είχεν οργανώσει
εκατέρωθεν δαιμονικός σκηνοθέτης, δια να δώ-
σει την αίσθησιν της φρίκης, του δέους, της αιμα-
τοχυσίας και του ηρωισμού “.

Οι απώλειες της Ι Μεραρχίας την 10 Μαρτίου
1941 ήσαν 29 νεκροί. Στο προσκλητήριο της Με-
ραρχίας ο στρατιώτης του 4ου Συντάγματος,

 4) Δημητρόπουλος Δημήτριος του Δη-
μητρίου14  ήταν,  Απών ! Έπεσεν ηρωικά μαχόμε-
νος  την 10η Μαρτίου, στο ύψωμα Κιάφε Λουζίτ της
Βορείου Ηπείρου. Το Β΄Σώμα Στρατού αναγνωρίζον
την λαμπράν δράσιν της Μεραρχίας κατά τον διήμε-
ρο αγώνα, κοινοποίησε την 10ην Μαρτίου την κατω-
τέρω συγχαρητήριο επιστολή:

“Προ του ακαμάτου ηρωισμού σας εθραύσθη-
σαν από της χθές άπασαι αι απεγνωσμέναι εχθρι-
καί προσπάθειαι. Προ των χαλυβδίνων γραμμών
σας συνετρίβησαν κατά το διήμερον χρονικόν διά-
στημα τρεις νωπαί μεραρχίαι. Είμαι υπερήφανος
διότι ηγούμαι τέτοιων ηρώων. Η Πατρίς σεμνύνε-
ται δι’ αυτούς. Η παρούσα να φθάση μέχρι του
τελευταίου οπλίτου”.

Υποστράτηγος Γ. Μπάκος
Είκοσι επιθέσεις εκτόξευσαν οι Ιταλοί εναντίον

του 731, το οποίο έστεκε σαν βράχος απόρθητος,
επάνω στον οποίο θραύονταν όλες οι λυσσώδεις
ενέργειες του εχθρού. Το θέαμα που αντίκριζε κα-
νείς στο χώρο μεταξύ των υψωμάτων 731 και 717,
μακάβριο και φρικιαστικό ξεπερνούσε τις δυνατότη-
τες κάθε φαντασίας.

Οι απώλειες των ελληνικών μονάδων που έλαβαν
μέρος στον αγώνα για την απόκρουση της εαρινής
επιθέσεως, ανήλθαν σε 47 αξιωματικούς και 1.196
οπλίτες νεκρούς, σε 144 αξιωματικούς και 3.872
οπλίτες τραυματίες  και σε 42 οπλίτες αγνοουμέ-
νους. Οι απώλειες των Ιταλών κατά την ιδία περίοδο

ξεπέρασαν τους 11.800 νεκρούς και τραυματίες.
Εξάλλου ο αριθμός των αιχμαλώτων από 7 Ιανουα-
ρίου μέχρι τέλος Μαρτίου 1941 ανήλθε σε 189 α-
ξιωματικούς και 7.645 οπλίτες.

Η τρομερή αυτή φθορά των Ιταλών μπροστά από το
υψ. 731 δικαιολογεί την απόφαση τους να αναγείρουν
στο ύψωμα αυτό το οποίο αποκάλεσαν  “ιερή ζώνη” το
γενικό μνημείο των πεσόντων στην Αλβανία μαχητών
τους.

Ενενήντα  επτά στρατιώτες, από του Σέρβου, κληρω-
τοί και επίστρατοι, πλαισίωσαν σταδιακά τις μονάδες
του Ελληνικού Στρατού στο μέτωπο. Απέκρουσαν τις
εχθρικές επιθέσεις  και  ανέλαβαν σημαντικές επιθετι-
κές πρωτοβουλίες με τα γνωστά νικηφόρα αποτελέ-
σματα. Έζησαν στιγμές δόξας και άφθαστου ηρωισμού.
Παντού, στην  Μπίγλιστα, στο Λεσκοβίκι στην Κορυτσά,
στη Μοσχόπολη, στο Πόγραδετς, στην Πρεμετή, στους
Αγίους Σαράντα, στο Αργυρόκαστρο, στη Χιμάρα, στην
Κλεισούρα… . Οι σημαίες των Ελλήνων της Βορείου
Ηπείρου, “ανεπετάννυντο”, για να υποδεχτούν τους
ήρωες απελευθερωτές από την μητέρα πατρίδα.  Αρ-
γότερα  τον Απρίλιο στο άλλο μέτωπο, με την άλλη
αυτοκρατορία αν και είχε υπογραφή η παράδοση τους,
αυτοί απαντούσαν στον εχθρό  ότι,   “τα οχυρά δεν
παραδίδονται  καταλαμβάνονται 15  “.

Ήταν μεταξύ εκείνων που έπεισαν όλη την οικουμένη
να παραδεχτεί ότι:  “στο εξής δεν θα λέμε ότι οι
Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες,   αλλά ότι οι ήρωες
πολεμούν σαν Έλληνες!”

Το  δεύτερο δεκαήμερο του Απριλίου οι στρατευμέ-
νοι ...έλυσαν τους ζυγούς. Άλλοι τραυματίες, άλλοι άρ-
ρωστοι, όλοι πάντως ταλαιπωρημένοι μετά από λίγες
μέρες επέστρεψαν στα σπίτια τους, υπερήφανοι όμως
γιατί εξετέλεσαν το καθήκον τους, στο ακέραιον όπως
και οι συμπολεμιστές τους, οι πατριώτες τους, οι 4
ήρωες Σερβαίοι οι οποίοι παρέμειναν στις θέσεις τους,
στην Μπίγλιστα, στο ύψ. 753, στο Σιρακούτ, στο Κιάφε
Λουζίτ,  “τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι…”.

Έζησαν την φρίκη του πολέμου! Επέδειξαν γενναιό-
τητα και αίσθημα ευθύνης! επέδειξαν άφθαστο ηρωι-
σμό!

Η Μάχη της Κρήτης
Όταν μετά την  κατάρρευση του μακεδονικού μετώ-

που  και την αδυναμία αποκρούσεως της γερμανικής
προχωρήσεως στις  Θερμοπύλες από τις συμμαχικές
δυνάμεις, εξέλειπεν κάθε ελπίδα δυνατότητος συνεχί-
σεως του αγώνα στην ηπειρωτική Ελλάδα,  ο βασιλιάς
των Ελλήνων Γεώργιος  Β΄ και η κυβέρνηση απεφάσι-
σαν την συνέχιση του αγώνα  -σύμφωνα με την γενική
γραμμή- στην Κρήτη, όπου αφίχθησαν  την 23 Απριλίου.

Ως γνωστόν οι ελληνικές δυνάμεις που υπήρχαν στο
νησί, εκτός από τα έμπεδα Χανίων,  Ρεθύμνου, Ηρα-
κλείου,  Λασιθίου, την Πολιτοφυλακή, την Σχολή Οπλιτών
Βασιλικής  Χωροφυλακής και την  Σχολή  Ευελπίδων,
ήταν και τα οκτώ συντάγματα των Κέντρων εκπαιδεύσε-
ως  Πελοποννήσου, με κληρωτούς των κλάσεων,  1940
β και 1941, τα οποία αποβιβάσθηκαν στο νησί το 2ο

δεκαήμερο του  Απριλίου 16 .
Σύμφωνα με το βρετανικό σχέδιο αμύνης ετέθησαν

υπό διοίκηση των συμμαχικών δυνάμεων : Τα 1ο, 6ο, 8ο,
ΣΠ, στον Τομέα  Μάλαμε- Αγυιάς υπό την 2α ΝΖ Μεραρ-
χία, στις περιοχές Καστέλι Κισσάμου, Γαλατά, Αλικυανό.
Το 2ο ΣΠ 17 , στον Τομέα Χανίων-Σούδας, υπό την
ΜΝΒDΟ,18   στην περιοχή  Κονόπουλα,  Μουρνιές. Το
4ο, 5ο,  στον Τομέα Ρεθύμνου-Γεωργιουπόλεως, υπό
την 19η Αυστραλιανή Ταξιαρχία, στην περιοχή νότια
Αεροδρομίου, Πηγή. Το 3ο, 7ο, στον Τομέα Ηρακλείου
υπό την 14η  Βρετανική Ταξιαρχία στην περιοχή Μα-
σταμπά  Ηρακλείου με αποστολή :  “ διεξαγωγή αγώ-
νος κυρίως δια ταχειών αντεπιθέσεων προς κατα-
στροφή των αλεξιπτωτιστών άμα τη προσγειώσει
των “ .

Διεξαγωγή επιχειρήσεων.
Το 1ο ΣΠ, την 20η Μαΐου, ημέρα έναρξης του αγώ-

να, εξολοθρεύει  λόχο αξεξιπτωτιστών  και συλλαμ-
βάνει και 23 αιχμαλώτους. Την 23η τρέπει σε φυγή τα
νέα τμήματα που επιτίθενται από Βορρά, τα οποία
εγκαταλείπουν και 4 νεκρούς. Την  29η  μετά ολοή-
μερη μάχη και κατόπιν συνεχών βομβαρδισμών από
την γερμανική αεροπορία τα τμήματα του συντάγμα-
τος διαρρέουν προς τα Σφακιά και από εκεί  περί-
που  εκατό διαφεύγουν στην  Μέση Ανατολή δια
βρετανικού πολεμικού. Στον ίδιο Τομέα το 6ο ΣΠ,
κατόπιν γενναίας αντιστάσεως κάμπτεται  και υπό
την πίεση του εχθρού διαρρέει προς Γαλατά.  Έκτο-
τε παύει να  υφίσταται ως Σύνταγμα. Το 8ο ΣΠ, μετά
σκληρόν αγώνα πέντε ημερών, την 26η Μαΐου στε-
ρούμενο τροφών και πυρομαχικών συμπτύσσεται νο-
τιοανατολικά. Την 27η  διαλύεται και εκ των ανδρών
του άλλοι κατέφυγαν στα όρη και άλλοι παρεδόθη-
σαν την 29η  Μαΐου. Το 2ο ΣΠ  με  εκκαθαριστικό

αγώνα,  εξουδετερώνει όλες τις εναντίον του επιθέσεις
από τους ριφθέντες αλεξιπτωτιστές μέχρι 26 Μαΐου.

Την 05.30 της 24 Μαΐου επιτέθηκε κατά των γερμανι-
κών θέσεων στον Πύργο Ανίμπαλι στην αμυντική περιοχή
Σούδας-Χανίων. Μερικά τμήματα κατόρθωσαν να
πλησιάσουν προς τον αντικειμενικό σκοπό παρά τα πυ-
ρά που εδέχοντο από τους οργανωμένους εκεί Γερμα-
νούς και την αεροπορία τους.   Άλλοι καθηλώθηκαν  πριν
πλησιάσουν τις εχθρικές θέσεις. Συνήφθη  άγριος αγώ-
νας με χειροβομβίδες,  αυτόματα όπλα και πυρά υποστη-
ρίξεως. Η βοήθεια  ήταν δύσκολη ελλείψει συνδέσμων.
Ο αγών υπήρξεν λίαν άγριος και πολλοί Γερμανοί εφο-
νεύθησαν από τις ελληνικές χειροβομβίδες  και ξιφο-
λόγχες. Οι ελληνικές απώλειες ήσαν σημαντικές.

Ο Στρατιώτης 5) Δημόπουλος Νικόλαος του
Ιωάννη 19 , καταγόμενος εκ Σέρβου, έπεσεν ηρωικά
μαχόμενος στην προσπάθεια του συντάγματός του διά
την εκδίωξη του εχθρού από το πάτριον έδαφος, στις
Μουρνιές20 , Πύργος Ανίμπαλι, Χανίων, στις 25 Μαΐου
1941. Ελλείψει στοιχείων λόγω διαλύσεως της Μονά-
δος του αναφέρεται ως αγνοούμενος. Οι Γερμανοί πα-
ρέμειναν κύριοι του Πύργου  Ανίμπαλι.

Στις  26 Μαΐου  αρχίζει  η διάλυση  και διαρροή των
τμημάτων, αφού με το 8ο Σύνταγμα  συνεκράτησαν τον
εχθρό στην   περιοχή Αγυιάς από τη πρώτη ημέρα με
σημαντικές απώλειες. Την 27η  Μαΐου το Σύνταγμα έχει
παύσει πλέον να υφίσταται ως Μονάς. Το 3ο και 7ο  ΣΠ,
στον Τομέα Ηρακλείου πολέμησαν με θάρρος και απο-
φασιστικότητα.

“Αι εις νεκρούς εκατέρωθεν απώλειαι υπήρξαν βα-
ρείαι”.

Η δύναμη λόγω απωλειών και αγνοουμένων την 24η

Μαΐου είχε ελαττωθεί στο ήμισυ. Τα τμήματα υπέφεραν
πολύ από την πείνα  και λόγω ελλείψεως πυρομαχικών
πολλοί άνδρες εκ των εντοπίων διέρρεον  προς  τα
χωριά τους 21 . Την 03.00 ώρα της 29-5-41, νηοπομπή με
τις συμμαχικές δυνάμεις απέπλευσεν μυστικά προς Α-
φρική.  “ οι Έλληνες δεν έλαβον γνώσιν της επιβιβάσεως
και της αποχωρήσεως, δεδομένου ότι η δράσις των Γερ-
μανών εις την περιοχήν των, καθίστα αδύνατον την α-
σφαλή μετάδοσιν των διαταγών και εν πάση περιπτώσει
τα πλοία δεν ήτο δυνατόν να μεταφέρουν περισσοτέ-
ρους άνδρας. Η απόφασις ίσως φανή σκληρά, όταν την
εξετάση τις εξ αποστάσεως, αλλά δυσκόλως θ’ αμφι-
σβητηθή το γεγονός ότι  η τυχόν  απόπειρα της επιβιβά-
σεως των ημιεκπαιδευμένων Ελλήνων, δυνατόν να έθε-
τεν εν κινδύνω ολόκληρον την λεπτήν επιχείρησιν22 ”.

Τα τμήματα αυτά παρεδόθησαν άνευ όρων στους Γερ-
μανούς και παρέμειναν στα διάφορα στρατόπεδα αιχ-
μαλώτων. Το 4ο και 5ο ΣΠ, αγωνιζόμενα με γενναιότητα
την 20η και 21η Μαΐου  εκκαθαρίζουν τις εχθρικές θέ-
σεις αποσπάσαντες τα συγχαρητήρια των συμμάχων :

“ …θερμά συγχαρητήρια για την λαμπράν επιτυχία
σας…”.23

Συνέχισαν να αγωνίζονται μέχρι και την 29η Μαΐου,
οπότε πληροφορήθηκαν την κατάρρευση της άμυνας του
Δυτικού μετώπου. Κατόπιν αυτού ο Διοικητής του 5ου

Συντάγματος, λόγω έλλειψης τροφίμων και πυρομαχι-
κών, συμπτύχθηκε προς Αρκάδι. Εκεί το Σύνταγμα διαλύ-
θηκε και οι μεν εντόπιοι ετράπησαν προς τα χωριά  τους,
οι δε λοιποί κατανεμήθηκαν στις διάφορες κοινότητες.
Για τους ίδιους λόγους το 4ο Σύνταγμα  συμπτύχθηκε
προς  Άδελε,  αλλά επειδή ήταν αδύνατη η διατροφή των
ανδρών από τα χωριά  αποφάσισε να παραδοθεί στον
εχθρό.

Προσφορά του Σέρβου
στον Αγώνα της Κρήτης.
Δέκα οκτώ,  κληρωτοί στρατιώτες από του Σέρβου των

κλάσεων 1940β και 1941, είχαν παρουσιασθεί στα Κέ-
ντρα Εκπαιδεύσεως Πελοποννήσου, που αποβιβάστη-
καν το 2ο δεκαήμερο του Απριλίου στην Κρήτη. Οι περισ-
σότεροι ανήκαν στη δύναμη του 2ου ΣΠ, στις Μουρνιές
στην ασφάλεια του βασιλιά και της Κυβερνήσεως. Μερι-
κοί τον συνόδευσαν στα λευκά όρη κατά την διαφυγή του
στην Αφρική. Άλλοι ήταν στη δύναμη του 3ου ΣΠ, στον
Τομέα του Ηρακλείου. Όλοι τους διεξήγαγον νικηφόρο
αγώνα, πολέμησαν με γενναιότητα, απέκρουσαν τις
γερμανικές δυνάμεις, κράτησαν τις θέσεις τους για αρ-
κετό χρόνο, προκάλεσαν μεγάλες απώλειες στον εχθρό,
συνέλαβαν αιχμαλώτους. . .

Ο στρατιώτης Δημόπουλος Νικόλαος του Ιω-
άννου, έπεσεν στο πεδίο της μάχης. Υπερέβαλλε τον
εαυτό του, σε μια ειδική καταδρομική ενέργεια, την οποία
αναλαμβάνουν εκπαιδευμένα τμήματα και με μεγάλη προ-
ετοιμασία. Όλες σχεδόν οι μονάδες  μετά από επικό
αγώνα 4-5 ημερών, έμειναν  χωρίς τροφή. Έμειναν χωρίς
πολεμοφόδια,. Έμειναν όμως και χωρίς διοίκηση! Για να
σωθούν διέφυγαν στα όρη. Για να σωθούν αναγκάσθη-
καν να παραδοθούν στον εχθρό.

Αιχμάλωτοι
1) Γκούτης  Ιωάννης του  Μαρίνου,
2) Δάρας Νικόλαος του  Ανδρέα,
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ε“Γορτυνία”
 Σχετικά με τη συνένωση των δήμων γρά-

φει: “Στον πρώτο προτεινόμενο νέο Δήμο, με τη
ενοποίηση των Δήμων Γόρτυνος, Δημητσάνας,
Ηραίας και Τρικολώνων δεν συμφωνεί ο Δή-
μος Γόρτυνος που ζητεί την ένταξη του στο Δή-
μο Μεγαλοπόλεως. Επίσης τα χωριά της Κάτω
Ηραίας επιθυμούν την ένταξή τους στο νέο
Δήμο περιοχής Τροπαίων-Κοντοβαζαίνης.
 Με ικανοποίηση πληροφορήθηκαν από

την εφημερίδα μας οι φορείς της Γορτυνίας την
δημοπράτηση της μελέτης παράκαμψης των Λα-
γκαδίων, ώστε να δρομολογηθεί η ολοκλήρωση
της Εθνικής οδού Τριπόλεως-Βυτίνας-Ολυμπί-
ας. Η μελέτη θα κοστίσει 3.000.000 ευρώ και
θα παραδοθεί σε 2 περίπου έτη, οπότε θα επι-
διωχθεί η χρηματοδότηση του έργου.
  ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΕΦΑΣ:

Με αυτό τον τίτλο ο ΚΩΝ-ΚΑΛ υπογράφει
το παρακάτω κείμενο.
Το χωριό Σέρβου είναι ίσως το μοναδικό

στην Ελλάδα, που κάθε Σαββατοκύριακο τα
επιτραπέζια παιχνίδια (κυρίως πρέφα και δη-
λωτή) έχουν την τιμητική τους με αποτέλεσμα
όλο το χωριό “να βρίσκεται σε δουλειά” κυρί-
ως οι άντρες, από τους οποίους λίγοι παίζουν
και οι περισσότεροι παρακολουθούν! Στους
πρώτους προεξάρχοντα ρόλο έχουν και κά-
ποιοι επώνυμοι όπως ο Σερβαίος πρόεδρος της
ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, ο Δήμαρχος
Ιλίου Νίκος Ζενέτος από τα Καλυβάκια, ο Α-
ντιδήμαρχος Ηραίας Σερβαίος Θάνος Μπό-
ρας και ο Διευθυντής του γραφείου του Υφυ-
πουργού Παιδείας και Αρχηγός της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης στο Δήμο Ιλίου Δημ. Δαλα-
μάγκας από Καστράκι. Εκεί ξεχνούν τα προ-
βλήματα της Αθήνας, το άγχος, τα τηλέφωνα

3) Λιατσόπουλος  Ηλίας του Νικολάου,
4) Σουλελές Γεώργιος του Βασιλείου και
5) Τρουπής  Βασίλειος του Νικολάου.
Μερικοί δραπέτευσαν, άλλοι αφέθηκαν ελεύθεροι με-

τά από μήνες και οι υπόλοιποι μετά από πολλές και
απερίγραπτες ταλαιπωρίες επανήλθαν στο χωριό τους,
στα σπίτια τους,  με πολλές σκέψεις  αλλά και αρκετά
γιατί!

Αιωνία η μνήμη των Ηρώων πατριωτών!
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 Αιτίαι και Αφορμαί Ελληνοϊταλικού Πολέμου (1940-1941).

Έκδοση ΔΙΣ/ΓΕΣ. Αθήναι1959.
2 Κωμόπολη επί του δρομολογίου, Φλώρινα-Κρυσταλλοπη-

γή-Μπίγλιστα-Κορυτσά, 8 χιλιόμετρα δυτικά Κρυσταλλοπηγής
και 16 χιλιόμετρα ανατολικά Κορυτσάς.

3 Ιταλική εισβολή 1940. Έκδοση ΔΙΣ/ΓΕΣ,  Αθήναι 1959.
4 Στην μεθόριο, δυτικά Κρυσταλλοπηγής.
5 Ελληνική Αντεπίθεση 1940. Έκδοση  ΔΙΣ/ΓΕΣ.  Αθήναι

1963.
6 Ευρετήριο Πολεμικών Γεγονότων Ελληνικού Έθνους. Έκδο-

ση ΔΙΣ/ΓΕΣ, Αθήναι 1989.
7 Αγώνες και Νεκροί του Ελληνικού Στρατού 1940-1945. Έκδο-

ση ΔΙΣ/ΓΕΣ, Αθήναι 1989.
8 Χειμεριναί Επιχειρήσεις - Ιταλική Επίθεσης 1941. Έκδοση

ΔΙΣ/ΓΕΣ,  Αθήναι1966.
9 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Κλεισούρας.
10  Αγώνες και Νεκροί του Ελληνικού Στρατού 1940-1945.

Έκδοση ΔΙΣ/ΓΕΣ, Αθήναι 1989.
11 30 χιλιόμετρα ΒΑ Κλεισούρας.
12  Αγώνες και Νεκροί του Ελληνικού Στρατού 1940-1945.

Έκδοση ΔΙΣ/ΓΕΣ, Αθήναι 1989.
13 14 χιλιόμετρα βορειοδυτικά Κλεισούρας.
14  Αγώνες και Νεκροί του Ελληνικού Στρατού 1940-1945.

Έκδοση ΔΙΣ/ΓΕΣ, Αθήναι 1989.
15 Αγώνες εις Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (1940-1941).

Έκδοση  ΔΙΣ/ΓΕΣ,  Αθήναι 1956.
16 Η Μάχη της Κρήτης 1941.  Έκδοση ΔΙΣ/ΓΕΣ,  Αθήναι 1961.
17 Σύνταγμα Πεζικού.
18   Mobil  Naval Base  Defense  Organization. ( Οργανισμός

Κινητής  Αμύνης Ναυτικών  Βάσεων )
19 Αγώνες και Νεκροί του Ελληνικού Στρατού 1940-1945.

Έκδοση ΔΙΣ/ΓΕΣ, Αθήναι 1989.
20 Σταθμός Διοικήσεως του 2ου ΣΠ.
21  Επίτομη ιστορία, Ελλ/Ιταλ - Ελλ/Γερμ. Πολέμου (1940-

1941). Έκδοση ΔΙΣ/ΓΕΣ,  Αθήναι 1984.
22  Επίσημος Αυστραλιανή  Ιστορία. “Greece, Crete and

Syria”.  Σελ. 290-291.
23 Η Μάχη της Κρήτης 1941.  Έκδοση ΔΙΣ/ΓΕΣ,  Αθήναι

1961

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΠΑΝΑΓΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ
Η Νικολέτα, κόρη του Παναγή Κλει-

σούρα (Κλεισουροπαναγή), μας έστειλε
την διπλανή φωτογραφία (εικονίζεται ο πα-
τέρας της αριστερά με το γιο του Βασίλη),
μαζί  με φωτοτυπία διπλώματος  παρασή-
μων που είχαν λάβει και οι δύο από το
στρατό. Επίσης μία επιστολή του πατέρα
της του 1914 που αναφέρεται στα βάσανα
του στρατού εκείνης της εποχής.

 Το δίπλωμα στον Παναγή Κλεισούρα
χορηγήθηκε στις 25 Μαρτίου του 1914
και αναφέρει:

“Απονέμεται εις τον στρατιώτην Κλει-
σούραν Παναγιώτην, καταγόμενον εκ
Σέρβου του δήμου Ηραίας, αναμνηστι-

κόν μετάλλιον 1ον) “Της εκστρατείας κατά της Τουρκίας 1912-1913, ως μετασχόντα αυτής και των
μαχών” και 2ον) “Της εκστρατείας κατά της Βουλγαρίας 1913, ως μετασχόντα αυτής και των μαχών”

Το δίπλωμα “Μετάλιον εξαιρέτων πράξεων” στον Βασίλη Κλεισούρα απονεμήθηκε στις 5 Νοεμβρί-
ου 1951.

Η επιστολή επειδή είναι μακροσκελής και η ύλη σε αυτό το φύλλο πάρα πολλή, θα παραμείνει στο
αρχείο για δημοσίευση  σε επόμενο φύλλο Αρτοζήνου. Όταν στο Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού διαμορ-
φωθεί κατάλληλος μουσειακός χώρος θα έχουν και αυτά τα ντοκουμέντα εκεί τη θέση τους. Ας βοηθή-
σουμε όλοι να ολοκληρωθεί αυτό το έργο.

 Όποιος πατριώτης έχει ανάλογα στρατιωτικά έγραφα με μετάλλια, διακρίσεις κλπ, ας  τα στείλει στο
Σύνδεσμο να δημοσιευθούν.  Αποτελούν κομμάτια της ιστορίας του Τόπου μας.

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
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Δερμάτινα νδύματα
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΣ

Παναγής και Βασίλης Κλεισούρας

Όπως έχουμε γράψει και σε προηγούμενα φύλλα
του ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ, το ΔΣ ολοκλήρωσε την εντο-
λή που είχε λάβει από προηγούμενη Γενική Συνέ-
λευση, σχετικά με το παραπάνω θέμα. Έτσι στην
προσεχή Γενική Συνέλευση του Δεκεμβρίου θα κα-
ταθέσει το πόρισμά του, ώστε να δρομολογηθεί η
διαδικασία  αναγραφής ονομάτων, πράξη που θεω-
ρούμε πως αποτελεί ιστορικό χρέος για το Σύνδε-
σμό μας.

Ως ΔΣ καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για
να συγκεντρώσουμε όσες  περισσότερες πληροφο-
ρίες μπορούσαμε για τους πεσόντες πατριώτες, ώ-
στε να είμαστε κατά το δυνατόν σωστοί και  δίκαιοι.

Τα στοιχεία από τα αρχεία του Στρατού, μέχρι
και τον πόλεμο του 1940-1941, συγκέντρωσε και
έδωσε στο Σύνδεσμο ο πατριώτης υποστράτηγος
ε.α. Χρ. Αθ. Μαραγκός, τον οποίο ευχαριστούμε
ιδιαίτερα. (Ο Χρήστος συμφωνεί απόλυτα με την
πρόταση του ΔΣ του Συνδέσμου, για την αναγραφή
και των 60 ονομάτων). Τα στοιχεία για τους υπόλοι-
πος συγκέντρωσε το ΔΣ, με προσεκτική, συστημα-

τική και λεπτομερειακά έρευνα.
Επειδή σε πρόσφατες συζητήσεις του προέδρου

του Συνδέσμου κ. Ηλία Χειμώνα με τον δήμαρχο
κ. Σταύρο Χριστόπουλο και τους αντιδημάρχους
κυρία Ελένη Θανοπούλου και κ. Αθανάσιο Μπό-
ρα διαφάνηκε πως ο Δήμος Ηραίας μάλλον δυσκο-
λεύεται να αναλάβει την αναγραφή των ονομάτων,
είναι επόμενο πως το έργο αυτό (αν έτσι έχουν τα
πράγματα) θα το υλοποιήσει το επόμενο ΔΣ του
Συνδέσμου.

Το ΔΣ θα καταθέσει στη Γενική Συνέλευση την
ομόφωνη απόφασή του για την αναγραφή των 61
ονομάτων και θα ζητήσει από τους πατριώτες να
εγκρίνουν αυτή του την πρόταση. Ασφαλώς κάθε
πατριώτης μπορεί ελεύθερα να διατυπώσει οποια-
δήποτε άποψη και έχει προγραμματιστεί να γίνει
μαγνητοφώνηση της συζήτησης, ώστε να καταγρα-
φούν επακριβώς  οι απόψεις κάθε πατριώτη και να
αποφευχθούν ενδεχομένως παραξηγήσεις. Όλες οι
απόψεις είναι το ίδιο σεβαστές, η απόφαση όμως
είναι θέμα πλειοψηφίας, την οποία πιστεύουμε πως
όλοι οι πατριώτες σέβονται.

Ευχαριστούμε όλους τους πατριώτες που μας έ-
δωσαν πληροφορίες για τους πεσόντες. Ιδιαίτερα
ευχαριστούμε τον Ηλία Μπόρα-Ντόρο, που ζει
στη Γερμανία και ασχολήθηκε συστηματικά με το
θέμα και συγκέντρωσε ενδιαφέροντα στοιχεία, τα
οποία δημοσιεύσαμε στην εφημερίδα και μας βοή-
θησαν στην έρευνά μας.  Σε πρόσφατη επίσκεψή
του στην Αθήνα, στα μέσα Οκτωβρίου, το ΔΣ συνα-
ντήθηκε μαζί του και  συζήτησε επί πλέον λεπτομέ-
ρειες για κάποιες περιπτώσεις (τον ευχαριστούμε
ακόμη και για την οικονομική του προσφορά στο
Σύνδεσμο, που θα δημοσιεύσουμε στον επόμενο
Αρτοζήνο).

Συμπληρωματικά σε όσα έχουν γραφτεί για την
περίπτωση του νεαρού 23χρονου Νικολάου Ανδρ.
Δάρα  οφείλουμε να καταθέσουμε και τα εξής, για
να είμαστε εντάξει απέναντι στη μνήμη του. Ο άτυ-
χος αυτός πατριώτης  πολέμησε το 1941 τους Γερ-
μανούς στη μάχη της Κρήτης. Σκοτώθηκε δύο χρό-
νια αργότερα εν ψυχρώ στη “Δεξαμενή”, περιοχή
στα άνω Πετράλωνα, που ήταν το σπίτι του, όταν
επέστρεφε με τα πόδια, ένστολος από το Τμήμα
Χωροφυλακής της Καλλιθέας όπου υπηρετούσε. Ο
θάνατός του συνέβη τον Ιούλιο του 1943, ένα χρόνο
τουλάχιστον πριν δημιουργηθούν τα Τάγματα Α-
σφαλείας τα οποία, σύμφωνα με όσα  αναγράφονται
τουλάχιστον στην εγκυκλοπαίδεια “Υδρεία” (τομ.
50, σελ. 13), δημιουργήθηκαν το καλοκαίρι του 1944.
Συνεπώς οποιαδήποτε συσχέτιση του θανάτου του
νεαρού αυτού Σερβαίου με τα “Σώματα Ασφαλεί-
ας”,  είναι εξωπραγματική και τουλάχιστον άδικη.
Στην ίδια εγκυκλοπαίδεια αναγράφεται ακόμη:
“Στην αρχή έγινε προσπάθεια να δημιουργηθούν τα
Τάγματα Ασφαλείας από εθελοντές, αλλά τελικά συ-
γκροτήθηκαν από επιστράτευση”.

Η άποψη να αναγραφούν τώρα τα ονόματα μέ-
χρι το 1941 και τα άλλα αργότερα δεν μας βρίσκει
σύμφωνους, γιατί μπορεί να μην υπάρξει αργότερα,
για το θέμα αυτό. Μπορεί κανείς να το εξασφαλίσει;
Στην περίπτωση αυτή δεν θα είναι άδικο για τους 7
πεσόντες πατριώτες μετά το 1941; Ο τελευταίος
πεσών πατριώτης Γιάννης Ευστ. Ρουσιάς έπεσε το
έτος 1970,  κοντά 40 χρόνια. Πόσο άλλο να περιμέ-
νει;

Από τον Τύπο της Περιοχής
και γενικά την πίεση του κόσμου! Την βρίσκουν
με την καλή παρέα και βεβαίως με τα ...καπί-
κια, τα πρώτα, τα δεύτερα, τις κούπες και τα
αχρωμάτιστα! Πως και πως κάνουν πότε θα κλέ-
ψουν χρόνο τα Σαββατοκύριακα για να πάνε
στου Σέρβου. Και όταν δεν βρίσκουν πρεφαδό-
ρους (πάνω από τρεις) το ρίχνουν στη δηλωτή
με μανία.

ΗΧΩ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ
Δημοσιεύει εκτεταμένο άρθρο “Ελεγείο” για

το Θόδωρο Τρουπή, γραμμένο από τον πάρε-
δρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Πρόε-
δρο του Συνδέσμου Ιστορικών Συγγραφέων κ.
Στάθη Παρασκευόπυλο. Ο περιορισμένος χώ-
ρος του ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ δεν μας επιτρέπει να
δημοσιεύσουμε όλο το άρθρο. Θα καταχωρή-
σουμε μόνο δύο παραγράφους που “τα λένε
όλα” για τον αείμνηστο πατριώτη μας.

“Ο Θόδωρος είχε γεννηθεί, είχε γαλουχηθεί
και παρέμεινε ως το τέλος της βιοτής του Άν-
θρωπος. Διέθετε λεβεντιά, ειλικρίνεια και αυ-
τογνωσία. Διέγραψε μια πολύχρονη και ολόφω-
τη πορεία ως Δάσκαλος και σκόρπισε γύρω του
φως. Ήταν παιδαγωγός, ήταν ψυχολόγος και
ήταν ποιητής...”.

“Ορθολογιστής, ρεαλιστής, αντικειμενικός
στην κρίση του, μυαλό δίχως παρωπίδες, ήξερε
να λέει το ναι ναι, το όχι όχι και τα σύκα-σύκα.
Χαλκέντερος, ακούραστος, ανύσταχτη συνείδη-
ση πάσχιζε με τα κείμενά του, με τα βιβλία του,
με το περιοδικό του, με τις ομιλίες του -και
βέβαια με τη διακονία του στο σχολείο- να σκορ-
πίζει φως, να διασαλπίζει την αλήθεια, να αφυ-
πνίζει συνειδήσεις. Έδινε τον αγώνα του για
περισσότερη αγάπη και ανθρωπιά, για έναν
κόσμο καλύτερο, για μια Ελλάδα που δεν ήθελε
να πληγώνει τα παιδιά της...”

ËÁÌÐÑÏ ÔÏ ÌÅËËÏÍ ÔÏÕ ×ÙÑÉÏÕ
Μπορεί σε κάποιους να φανεί κάπως υ-

περβολικός ο τίτλος αυτού του άρθρου. Φυ-
σικά δεν εννοούμε πως το χωριό θα επα-
νέλθει στους  ρυθμούς  ζωής της δεκαετίας
π.χ. του 1950. Εννοούμε πως με τις επισκέ-
ψεις στο χωριό και τα έργα που γίνονται α-
πό το Δήμο, το Σύνδεσμο και κυρίως από
τους πατριώτες, με την καλαίσθητη επισκευ-
ή των σπιτιών τους και την ανοικοδόμηση
“παλατιών” το χωριό όχι μόνο δεν θα σβή-
σει, αλλά θα διατηρηθεί ζωντανό. Σε αυτά
να συνυπολογίσει κανείς τον ξενώνα “ΑΡ-
ΤΟΖΗΝΟΣ” που θα φτιάξουν τα παιδιά του
Θανάση του Σχίζα, με μετατροπή του πα-
λιού μας δημοτικού σχολείου, σύμφωνα με
σύμβαση που έχουν υπογράψει με το Δήμο.
Ακόμη τίποτα δεν αποκλείει και τη δημιουργί-
α στο μέλλον άλλων ξενώνων τόσο προς την
πλευρά του Σουλινάρι όσο και προς την πλευ-
ρά της Γαϊδουρικυλίστρας, όταν γίνουν ευ-
ρύτερα γνωστές οι ομορφιές, οι χάρες και
τα πολλά πλεονεκτήματα του χωριού μας.
Επανερχόμαστε στην παράκλησή μας

στους πατριώτες που επισκευάζουν τα σπί-
τια τους να τους δίνουν την παραδοσιακή
μορφή, με πέτρα κλπ. όπως για παράδειγμα
το σπίτι του Μπουσμπούνη. Επίσης αυτοί που
φτιάχνουν καινούρια σπίτια, αν δεν μπορούν
να τα κάνουν απόλυτα παραδοσιακά ας βά-
ζουν κάτι επάνω που να θυμίζει παράδοση.
Στα παραπάνω να λάβουμε υπόψη ότι στο

χωριό μας δίνουν ξεχωριστή νότα ζωντάνιας
οι παίχτες της πρέφας και της δηλωτής που
τα  Σαββατοκύριακα, σύμφωνα τουλάχιστον
με όσα έγραψε στην εφημερίδα του “Γορτυ-
νία” ο Κώστας Καλύβας, μαζεύονται για να
επιδείξουν τις ικανότητές τους και να περά-
σουν κάποιες ώρες χαλάρωσης και ευχαρί-
στησης. Όποιος θέλει να πάρει μαθήματα ή
να δοκιμάσει τις δυνάμεις του δεν έχει πα-
ρά να επισκεφθεί στο χωριό μας το καφε-
νείο-ταβέρνα του Γιάννη Ρουσιά που έχουν
το στέκι τους οι πρεφαδόροι. Είναι βέβαιο
ότι θα περάσει ευχάριστα.  Εκτός της χαρ-
τοπαιξίας (...με την καλή έννοια) ο επισκέ-
πτης μπορεί να απολαύσει και τα ωραία φα-
γητά της Βούλας Ρουσιά, με τον “καγε(ια)νά”
και άλλες παραδοσιακές λιχουδιές, χώρια η

ασύγκριτη ομορφιά  και θέα του χωριού.
Ακόμη  θα ήταν πολύ σημαντικό για το

χωριό μας αν μπορούσε να γίνει ένα κάπως
φαρδύ μονοπάτι από το εκκλησάκι του Α-
γιολιά προς το Παλιόκαστρο και να καταλή-
γει  στην Τρανηβρύση. Τι λένε οι Σχιζαίοι
και Νταραίοι που πρωτοστάτησαν στην ανα-
κατασκευή του “Αηλιά”; Είναι και αυτό ένα
μέρος αυτού του έργου ώστε να είναι εύκο-
λα προσπελάσιμη αυτή η ασύγκριτη σε θέα
περιοχή.
Ο Σύνδεσμος προφανώς θα τους βοηθή-

σει σε ότι του ζητήσουν.
Αλλά και η νέα τεχνολογία θα δώσει και

αυτή μια ξεχωριστή νότα στο χωριό και θα
το κάνει γνωστό “παγκοσμίως”. Εννοούμε
πως με τη δημιουργία της ιστοσελίδας του
Συνδέσμου  “θα το επισκεφθούν” χιλιάδες
χρήστες του διαδικτύου που κάποιοι από
αυτούς θα θελήσουν να το επισκεφθούν και
με τη φυσική παρουσία τους.
Εκτός των παραπάνω δεν παραβλέπουμε

και την τόνωση που θα δώσει στα χωριά
της περιοχής η αξιοποίηση του φαραγγιού
της Γκούρας

ΤΑΣΜΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
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Του Αθανασίου Στρίκου  Ταξιάρχου ε.α. - Δασκάλου

Πάμε και σ’ άλλες λέξεις.
Του χωριού μας. Που δεν υ-
πάρχουν σε κανένα λεξικό.
Είναι όμως και τούτες πα-
νάρχαιες.
Να! Ο γλιμιάρης π.χ. που

είναι ο πεινάλας, ο αδηφά-
γος, ο αχόρταγος. Μόνο που
πρέπει να γράφεται: γλει-
μιάρης, από το αρχαίο λεί-
χω = γλείφω. Και οι λειχή-
νες, τα παράσιτα που είναι
πάνω στους κορμούς των
δένδρων και τους γλεί-

φουν, τους βυζαίνουν. Και ο γλειμιάρης, ο πεινάλας γλείφει ως και
το πιάτο.
Πλακιλήθρα=πλακοπαΐδα). Πλάκα + λίθος. Λάθος είναι και

αυτό. Το σωστό  Πλακολίθρα (λίθος-πλάκα. Συνεπώς με γιώτα).
Και το ξένω με ε και όχι αι. Το ξένω δεν ακολουθεί το βαίνω, που

μας παρέσυρε και γράφουμε όλα τα εις –αίνω με αι. Αλλά είναι (το
ξένω) το αρχαίο ρήμα ξέω = ξύνω. Και από εδώ το ξόανον και ο
λιθοξόος. (Ο δε κανόνας ότι τα εις –αίνω γράφονται με αι είναι
λάθος κανόνας. Και στη διατύπωση του μας παρέσυρε κατά κά-
ποιον τρόπο, όπως είπαμε, το βαίνω. Γιατί στα νέα ρήματα σε –ένω
ποιος ο λόγος να τα γράφουμε με αι; Το μαθένω π.χ. γιατί να το
γράφουμε με αι; (το μανθάνω έγινε μαθαίνω). Ή το τρελένω ή
ανασένω ή σκληρένω ή ρένω ή ψένω κ.λ.π. κ.λ.π.
Δες τε και τη γολόζα (αχόρταγη) που είναι η αρχαία γούλα

(στομάχι).
Το γόνα (το γόνατο, το γόνυ) “πέφτω και χτυπώ το γόνα μου”

που επίσης δεν είναι άλλο από το Ομηρικό γούνα (Οδύσσ. 2, 147).
 Το ρήμα τυλώνω = γεμίζω την κοιλιά μου, καθαρά το αρχαίο

τυλόω = φουσκώνω, εξογκώνω,
Η λέξη φούγια  (από το αρχαίο φουγιάζω και τούτο = χάνω τον

καρπό και φυγιό (ή φρυγιό) από το επίσης αρχαίο φρύγω = κα-
βουρδίζω, καταξερένω, καψαλίζω. Και η φράση “πέρασε φούγα (ή
φρυγιό) και τα ξέρανε”. Ή έκανε τα γεννήματα αφουσιά
Τι γίνανε λέει τα γεννήματα; αφουσιά; Και ποια είναι η αφου-

σιά, πατριώτες, και τα πούσια; (Σιγά που δεν ξέρετε και σιγά τα
δύσκολα που σας βάζω). Και τα δυο είναι ό,τι ακριβώς δηλώνουν
οι λέξεις τους. Δηλαδή και από τα δύο λείπει, α π . ο υ σ ι ά ζ ε ι  η
ουσία. Πέρασε λίβας και κατέκαψε τον καρπό και κατάντησε το
σιτάρι αφουσιά. Αφουσιά ακόμη λέγονται και τα υπολείμματα της
τροφής του μεταξοσκώληκα, το φουσκί. (Όμως εμείς μεταξοσκώ-
ληκες δεν είχαμε. Δεν ξέρω για το απώτερο παρελθόν).. Εδώ δη-
λαδή τι γίνεται; Ο ονοματουργός κρατάει το δεύτερο συνθετικό
(ουσία) όπως είναι. Κρατάει το ουσιαστικό μέρος. Και το π της
προθέσεως από (α  ́συνθετικό) τα κάνει φ, όπως φουσκί ή φούσκα
(αέρας) και η λέξη γίνεται αφουσιά. Ωραία και εύηχη με το φ να
συνηχεί με τον αέρα που φύσηξε. Το λίβα δηλαδή που κατέστρε-
ψε.
Ενώ στα πούσια αποχωρίστηκε η ουσία (απο+ουσία), ο καρπός

δηλαδή κι’ έμειναν μόνο τα εξώφυλλα που τον περιέβαλαν: τα
πούσια. (Τα πούσια, το λέω για τους νεότερους πατριώτες που
δεν έχουν βιώματα, είναι τα φύλλα που περιβάλλουν τον καρπό,
την κούκλα του αραποσιτιού (καλαμποκιού). Αυτά τα αφαιρού-
σαν στις ξέλασες (και γέμιζαν το ματαράτσι και τόκαναν ντουσέ-
κι).
Κρίμα να χάνονται τέτοιες λέξεις, όπως τα πούσια και η αφου-

σιά.

(Συνέχεια από το προηγού-
μενο φύλλο)

...Τελειώσαμε το σπίτι που
είχαμε πάρει, πληρωθήκαμε
και φύγαμε για άλλο χωριό,
να ασχοληθούμε με την επέ-
κταση  μιας εκκλησιάς.

Το χτίσιμοΤο χτίσιμοΤο χτίσιμοΤο χτίσιμοΤο χτίσιμο
της εκκλησιάςτης εκκλησιάςτης εκκλησιάςτης εκκλησιάςτης εκκλησιάς

Είχαμε συμφωνήσει να χτί-
σουμε την επέκταση της εκκλη-
σίας στην Κουτσοχέρα. Το χω-
ριό αυτό ίσως το ακούσατε πέρυσι στις ειδήσεις, λόγω της μεγάλης
πυρκαγιάς στην Ηλεία.

Αναλάβαμε τη δουλειά “σύμψωμη”, δηλαδή χωρίς διατροφή, αφού
ήταν κοινόκτητο έργο και δεν υπήρχε αφεντικό και σπιτονοικοκυρά.
Έτσι ανάλαβαν το μαγείρεμα οι νεότεροι μαστόροι εκ περιτροπής.
Δεν τρώγαμε τόσο καλά αλλά υπολογίζαμε να βγάλουμε κάτι παραπά-
νω, αφού την αξία της τροφής την πληρωνόμαστε σε χρήμα. Κάποιος
όμως δεν καθάρισε καλά τα φασόλια που μαγείρεψε μια μέρα και
έμεινε ένα πετραδάκι στο φαγητό. Βρέθηκε στο πιάτο μου και χωρίς
να το καταλάβω το δάγκωσα με δύναμη. Ένα κομματάκι από τον δεύτε-
ρο τραπεζίτη πάνω δεξιά έσπασε. Πόνεσα τότε και έμεινε το δόντι
σπασμένο, μέχρι που φοιτητής πια στην Ιατρική το έφτιαξα, αρκετά
χρόνια αργότερα.

Και σε αυτή τη δουλειά εγώ είχα πάλι να κουβαλάω το νερό για τη
λάσπη. Εδώ όμως ήταν δυσκολότερα τα πράγματα, γιατί είχα να βγάζω
το νερό από ένα πηγάδι 10 μέτρα βαθύ, με ένα τενεκέ και με βαρούλ-
κο. Το δεξί μου χέρι, από την τριβή της λαβής του βαρούλκου, διαπυ-
ήθηκε στην παλάμη λίγο αργότερα.

Η Χάιδω μαςΗ Χάιδω μαςΗ Χάιδω μαςΗ Χάιδω μαςΗ Χάιδω μας
Εκεί, μια νύχτα που με ξύπνησε ο μπάρμπας μου να ιδώ που είναι τα

ζα, πράγμα που κάναμε, πότε εγώ και πότε ο Γιάννης κάθε νύχτα, δεν
έβρισκα το δικό μας μουλάρι, τη Χάιδω. Ήταν ένα μεγαλόσωμο αλλά
καλόγνωμο μουλάρι. Έψαχνα πολύ ώρα σε μεγάλη έκταση τριγύρω, σε
μέρος που μου ήταν εντελώς άγνωστο, αλλά δεν το έβλεπα πουθενά.
Από εκείνη τη νύχτα σταμάτησα να φοβάμαι τη νύχτα και το σκοτάδι,
γιατί βεβαιώθηκα ότι δεν υπάρχουν στοιχειά, όπως μας λέγανε για να
μας φοβίσουν και να μας σωφρονίσουν, όταν είμαστε παιδιά. Τελικά,
κατά τις πρωινές ώρες το βρήκα. Δεν ήταν μακριά από εκεί που
έψαχνα και είχα περάσει πολλές φορές από κοντά του, αλλά  δεν το
έβλεπα λόγω σκοταδιού. Τις άλλες φορές το άκουγα από το κουδούνι
του και το έβρισκα στο σκοτάδι, όπως έγινε και με όλα τα άλλα
ζωντανά αυτή τη φορά. Η Χάιδω όμως δεν κουνιόταν εκείνη την ώρα
για να χτυπήσει το κουδούνι της, επειδή της είχε πέσει το σαμάρι και
καθόταν δίπλα του και το φύλαγε χωρίς να βόσκει. Τόσο φιλότιμο
μουλάρι ήταν.

Επιστρέφω μόνοςΕπιστρέφω μόνοςΕπιστρέφω μόνοςΕπιστρέφω μόνοςΕπιστρέφω μόνος
Δεν έμεινα μέχρι το τέλος αυτής της δουλειάς, γιατί ανήμερα

του Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου) έφυγα να πάω στο Γυμνάσιο. Με
πήγε ο πατέρας μου στην  Αμαλιάδα, που ήταν 2,5 ώρες μακριά με
τα πόδια, πήρα το λεωφορείο για τον Πύργο και εκεί, ρωτώντας,
βρήκα το ΚΤΕΛ για την Τρίπολη, το πήρα και βγήκα στο Καλιάνι.
Ήταν η πρώτη μου φορά που έμπαινα σε λεωφορείο και στο δρόμο
ζαλίστηκα. Από εκεί που κατέβηκα το μέρος μου ήταν γνωστό, γιατί
το είχα περπατήσει και άλλη φορά, όταν είχα πάει με τον πατέρα
μου και την αδερφή μου Αθανασία πριν λίγα χρόνια στο Τουμπίτσι
για καλαμπόκι. Άλλωστε μέχρι τις Μαυράδες είχα πάει αρκετές
φορές για να αλέσω στο μύλο. Περπάτησα λοιπόν μέχρι τους Αρά-
πηδες και έτσι τελείωσε το πρώτο αυτό ταξίδι, γεμάτο εμπειρίες
και καινούργιες γνώσεις.

Στη μνήμη του Θόδωρου Τρουπή
Τα Γιατροσόφια του Σέρβου

O Θεόδωρος  Κ. Τρουπής, ο
δικός μας Θοδωρής, που έφυγε
πρόσφατα από τη ζωή, ήταν έ-
νας αστείρευτος συγγραφέας με
εξαιρετική και πλούσια παραγω-
γή σ’ όλα τα είδη του γραπτού
λόγου. Το πολύπλευρο έργο πού
μας άφησε, έργο ποιητικό, παι-
δαγωγικό και λαογραφικό, είμαι
βέβαιος ότι θα αποτελεί αντικεί-

μενο μελέτης και θαυμασμού  για πολλά χρόνια.
Προσωπικά πιστεύω ότι ο Θ. Τρουπής ήταν πάνω απ’ όλα ένας

εκλεκτός λαογράφος, και ως γιατρός θα ήθελα σήμερα με το σημεί-
ωμα μου αυτό ν’ αναφερθώ σε μία μικρή  πλευρά του σπουδαίου
λαογραφικού έργου του, που αναφέρεται στην Ιατρική

Και το κάνω αυτό σαν μία ελάχιστη εκδήλωση τιμής προς τον
συγγραφέα και σεβασμού προς τη μνήμη του ανθρώπου και αξέχα-
στου  φίλου.

Ο Θεόδωρος Τρουπής γεννήθηκε στο χωριό και έζησε εκεί τα
παιδικά του χρόνια σε μια εποχή πολύ δύσκολη για όλους μας. Κι’
όμως εκείνος από τα χρόνια αυτά άρχισε να συλλέγει λαογραφικά
στοιχεία, να μελετά τα ήθη και τα έθιμα του χωριού, να τα αξιολο-
γεί, να τα ταξινομεί   να τα καταγράφει και να τα δημοσιεύει αργό-
τερα  στο περιοδικό “ Σέρβου”, την αγαπημένη του έκδοση. Τι να
πρωτοθαυμάσει κανείς από τις σελίδες τού περιοδικού αυτού. Το
αριστουργηματικό ιδιωματικό γλωσσάρι του χωριού μας ή τον μεγά-
λο  θησαυρό των λαογραφικών στοιχείων που περιέχονται, ιδιαίτε-
ρα, στο τεύχος Δ.

Σ’αυτό το τεύχος διαβάζουμε για τα Γιατροσόφια  δηλαδή τη
λαϊκή θεραπευτική του χωριού. Την ίδια εργασία με περισσότερες
λεπτομέρειες μας την έστειλε και τη δημοσιεύσαμε στη Δέλτο, το
περιοδικό της ιστορίας της ιατρικής (τεύχος 27 σ.45-49) με τίτλο:
Λαϊκή Ιατρική και Φαρμακευτική στη Γορτυνία μέχρι τα μέ-
σα του περασμένου αιώνα, δημοσίευση που έτυχε λίαν ευμενούς
κριτικής από τους ειδικούς. Θα μπορούσα να ειπώ, χωρίς υπερβολή,
ότι η εργασία αυτή είναι μία αξιόλογη συμβολή στην όλη κατανό-
ηση της λαϊκής ιατρικής της περιόδου αυτής, λόγω του πλούτου
των στοιχείων που μας παρέχει και της εντυπωσιακής (για μη για-
τρό) περιγραφής της χρήσης και της αποτελεσματικότητας των
βοτάνων αλλά και των άλλων λαϊκών  θεραπευτικών μεθόδων.

Ο  λαογράφος Θ. Τρουπής μας υπενθυμίζει εδώ  με τη ορολογία
του μη ιατρού την προπολεμική  ιατρική της Γορτυνίας αλλά και
κατ’ επέκταση, τής ελληνικής υπαίθρου, που, όπως εύκολα διαπι-
στώνει ο αναγνώστης, ήταν ένα μίγμα της τότε επιστημονικής ια-
τρικής και της παραδοσιακής βοτανοθεραπείας μετά κάποιων, ολί-
γων, στοιχείων εξορκισμών.

Η ιατρική αυτή καθιερώθηκε σιγά-σιγά ως επακόλουθο των πε-
ριορισμένων επιστημονικών γνώσεων της εποχής, της ελλιπούς
ιατρικής παρουσίας στην ύπαιθρο αλλά και της ριζωμένης πίστεως
του λαού στην αποτελεσματικότητα των βοτάνων και των πρακτι-
κών θεραπευτικών μεθόδων, όπως η αφαίμαξη, που κληρονομήθη-
καν από γενεάς σε γενεά από τα αρχαία χρόνια και διατηρήθηκαν,
σε πολλές περιπτώσεις σχεδόν αναλλοίωτα, μέχρι τα μέσα του αιώ-
να που πέρασε.

      Αναζητώντας παλιές πηγές βρήκα στον ιατρό-φαρμακοποιό
Διοσκουρίδη (1ος αι. μ.χ), τον θεμελιωτή της φαρμακολογίας (έκ-
δοση max Welmann, Berolini, 1906), όπως μερικώς, τουλάχιστον,
ανέμενα, μία σειρά βοτάνων πού εδίδοντο τότε με τις ίδιες ενδείξεις
και ανάλογο τρόπο με αυτόν πού περιγράφει ο Θ. Τρουπής. Χωρίς
να θέλω να κομίσω γλαύκα εις Αθήνας, θα αναφερθώ σε λίγα από
αυτά που τα θεωρώ μεγάλου ενδιαφέροντος. Kαι βέβαια δεν θα
μιλήσω για τα πολύ γνωστά βότανα ή φυτά όπως π.χ η ιτιά (από
την οποία εξάγετο η ασπιρίνη), που τη χρησιμοποιούσαν στο χωριό
ως παυσίπονο

Tο ζουμί της ρίζας της τσουκνίδας  το χρησιμοποιούσαν στο
χωριό για τη θεραπεία των ρινορραγιών και για τον σπλήνα. Για
την τσουκνίδα (ακαλήφη ή κνίδη) ο Διοσκουρίδης γράφει ότι δρα
κατά των ρινορραγιών  (..ποιεί και προς  τας εκ μυκτήρων αιμορραγί-
ας) αλλά και τοπικά, ως έμπλαστρο, στις σπληνικές παθήσεις
(…σπληνικοίς δε μετά κηρωτής επιτίθεται ).  Θα πρέπει να σημειώ-
σω εδώ, για τούς νεώτερους, ότι η διόγκωση του σπληνός και τα
ενοχλήματα που προκαλούσε ήταν  συχνή πάθηση, λόγω της ελο-
νοσίας, τόσο στην αρχαία Ελλάδα όσον και την νεώτερη. Οι πα-
λιότεροι θυμούνται τα μικρά κάτισχνα και χλωμά παιδιά με τις διο-
γκωμένες κοιλιές λόγω της μεγαλοσπληνίας, τα σπληνιάρικα όπως
τα λέγαμε τότε, που δεν ήταν σπάνιο φαινόμενο στο χωριό μας.

Για το σκόρδο στη θεραπεία των ελμίθων αναφέρει ο Διοσκου-
ρίδης ότι .. βιβρωσκώμενον έλμιν πλατείαν εξάγει. Πλατεία έλμις
είναι η ταινία, αλλά είναι γνωστό ότι τα διάφορα ανθελμινθικά
δρουν το ίδιο αποτελεσματικά σε πολλά είδη σκωλήκων. Και, όπως
το γνώριζαν  στο χωριό μας, το  τονίζει και o Διοσκουρίδης  ότι την
ίδια δράση έχει και το άγριο σκόρδο (γουρδουλιέρες )

   Τη δρακοντιά (μεγάλη Δρακοντία ), που χρησιμοποιούσαν στο
χωριό για τη δύσπνοια, ο Διοσκουρίδης την περιλαμβάνει στα θερ-
μαντικά φάρμακα

Και γράφει ..ποεί δε οπτή τε και έφθη (ψητή και βρασμένη) μετά
μέλιτος εκλειχομένη πρός ορθοπνοϊκούς, βήχας και κατάρρουν....και
τα εν τω θώρακι υγρά ευανάγωγα ποεί  (δηλαδή δρα στον βήχα

στην καταρροή και στη μεγάλη δύσπνοια αλλά έχει και αποχρε-
μπτική δράση).

Για τα ρευματικά μεταξύ των άλλων στο χωριό χρησιμοποιούσαν
άπλυτα μαλλιά προβάτου με τα οποία έντυναν το πάσχον μέλος.
Αυτά, δηλαδή τα οισυπηρά (βρώμικα) έρια εχρησιμοποιούντο για
πολλές παθήσεις των άκρων όπως και για τα κατάγματα από τον
Γαληνό και αργότερα, ειδικά για τις ρευματικές παθήσεις, από τον
βυζαντινό γιατρό Αέτιο τον Αμιδινό κατά τον 5ο αιώνα μ.χ (
Αετίου Λόγος Ε )

Δυσκολεύτηκα να αντιληφθώ γιατί, όπως αναφέρει ο Θ.
Τρουπής, η αφαίμαξη γινόταν συχνά στο χωριό στη γιορτή
του Αγ. Κωνσταντίνου. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ούτε θερα-
πευτής άγιος θεωρείται ούτε αναφέρεται να έχει κάποια σχέση
με την Ιατρική ώστε να γίνεται επίκληση σ’ αυτόν ή να δικαιο-
λογείται η δημιουργία κάποιας παράδοσης. Βρήκα λοιπόν στον
Ορειβάσιο (Oevre d’Oribase, Ch. Darenberg, Paris, 1854) στο
κεφάλαιο που αναφέρεται στην αφαίμαξη στην αρχαία Ελλά-
δα, ότι ο Γαληνός (2ος αι. μ.χ), ο μέγιστος των ιατρών της
αρχαιότητας στην μετά τον Ιπποκράτη περίοδο, συνιστούσε η
αφαίμαξη να γίνεται για θεραπευτικούς αλλά και, κυρίως, για
προληπτικούς λόγους κατά την άνοιξη είτε στην αρχή είτε στο
τέλος της εποχής, αναλόγως της αρρώστιας. Φλεβοτομείν χρη
κατά την αρχήν του ήρος.. Επομένως η γιορτή του Αγ. Κωνστα-
ντίνου επιλέχθηκε απλά διότι συμπίπτει με την άνοιξη για το
χωριό.

Πιο κάτω ο Γαληνός αναφερόμενος στις ενδείξεις της αφαι-

μάξεως μεταξύ των άλλων αναφέρει …ωσαύτως δε και τους εις
επιληπτικά πάθη ραδίως εμπίπτοντας ή αποπληκτικά. Το τελευ-
ταίο το αναφέρω για να πληροφορήσω τους νεότερους ότι στα
χωριά υπήρχαν, ακόμα και μεταπολεμικά, πρακτικοί θεραπευ-
τές όπως ο αείμνηστος Παν. Δ. Σχίζας, φλεβοτόμοι όπως τους
έλεγαν, πού έκαναν αφαίμαξη για τη θεραπεία παθήσεων με
τις ενδείξεις τού Γαληνού και άλλων αρχαίων ιατρών, όπως η
επιληψία αλλά και για τη πρόληψη της αποπληξίας

Μας υπενθυμίζει ακόμα ότι στα χωριά, από τα χρόνια της
τουρκοκρατίας ήδη, υπήρχαν οι γιάτρισσες γυναίκες, συχνά
μεγάλης ηλικίας,  οι οποίες γνώριζαν να εκτελούν κάποιες ια-
τρικές πράξεις ή/και να εξορκίζουν το κακό. Είμαι βέβαιος ότι
αρκετοί από μας έχουν υποστεί την δοντάγρα της Βεργονι-
κόλενας.

Τα λίγα αυτά που γράφω παραπάνω επ’ ευκαιρία της εργα-
σίας του Θ. Τρουπή, τονίζουν τη, γνωστή εξ άλλου, άποψη ότι
μεγάλο μέρος της λαϊκής ιατρικής στην Ελλάδα και ιδιαίτερα
η βοτανοθεραπεία, έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ιατρική των
μεγάλων ιατρών της αρχαιότητας, που ατόφια ή ελάχιστα  πα-
ραλλαγμένη έφτασε σε μας, όχι διδασκόμενη στα ..πανεπιστή-
μια της Ελλάδας του μεσαίωνα, αλλά προφορικά από άνθρωπο
σε άνθρωπο με την αιώνια ελληνική γλώσσα, ακόμα και στα
χρόνια της δουλείας παρά την, τότε, οικονομική και πνευματική
εξαθλίωση του λαού μας.

Μία μικρή ακόμα απόδειξη της συνέχειας και της ζωτικότητας
τής ελληνικής φυλής.

Του ταξιάρχου ε.α. καθηγητή
παθολογίας, Νικ. Δ. Σχίζα
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Απόψεις Απόψεις Απόψεις Απόψεις Απόψεις οκτώ οκτώ οκτώ οκτώ οκτώ πατριωτών σε πατριωτών σε πατριωτών σε πατριωτών σε πατριωτών σε “έμμετρο λόγοέμμετρο λόγοέμμετρο λόγοέμμετρο λόγοέμμετρο λόγο”
Θόδωρου Γ. Τρουπή

1932-2008
(Ερωτικά)
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ;

Ðïý ´íáé ôá ìÜôéá ôá ãëáñÜ, ïé ÷ñõ-
óáöéÝò ðëåîïýäåò
ôïõ áãñéìéïý ç ðåñðáôçóéÜ, ôá ðåñ-
äéêßóéá óôÞèéá
êáé ôï ãëõêïôñáãïýäçìá, ìáãéÜôé-
êç ãáëéÜíôñá;
Ôá ìÜôéá ÷Üóáíå ôï öùò, ìáäÞóáíå
ïé ðëåîïýäåò.
óáí ôç ÷åëþíá óÝñíïìáé..., óôáöß-

äéáóáí ïé êüñöïé.
âñÜ÷íéáóå ï ðüíïò ôçí øõ÷Þ, îÝ÷áóá ôá ôñáãïýäéá.
Ôá íéÜôá ÷áñáìßóáìå êáé êëáßù êáé êáôáñéÝìáé:
Ôç öôþ÷åéá, ôçí êáêïãëùóóéÜ êáé ôçí êáêïìïéñéÜ ìáò.

ΑΠΟΨΕ
Áðüøå áãêáëéáóôÞêáìå, ìðñïóôÜ ó´üëïí ôïí êüóìï
Êé Ýíéùóá ìéá ìïó÷ïâïëéÜ áðü ãéáóåìß êáé äõüóìï.
Ôï ãéáóåìß Þôáí ôçò áõëÞò êé ï äõüóìïò áð´ôç ãëÜóôñá.
Áðüøå öéëçèÞêáìå ìáò åßäáí ìýñéá ìÜôéá.
Êé åßìáóôå äõï Üóáñêá óêáñéÜ ìå ôñßøçëá êáôÜñôéá.

Μαρίας Παναγοπούλου
1933-1993

ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

MΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ÈÝëù íá ìðù ó´Ýíá ÷ïñü, íá ôñá-
ãïõäÞóù èÝëù.
Íá åéðþ ôñáãïýäé ôïõò åðôÜ óôç
ñåìáôéÜ ðïõ ðÝóáí

èùñþíôáò ôç ÷éëéÜêñéâç ôçò ëåõôåñéÜò ôçí üøç.
Íá åéðþ êáé ãéá ôïõò ôñéáíôáäõü óôç ÷ïýöôá ôïõ èáíÜôïõ
÷ïñåýïíôáò ðïõ ëÝãáíå ôïõ êüóìïõ ôï ôñáãïýäé.
“...Ðïëý øùìß, ãëõêü øùìß êáé ôá ðáéäéÜ ðáé÷íßäé...”

Êé Ý÷ù íá åéðþ ãéá ôïí áçôü -ìïíá÷ïãéüò ôçò ÷Þñáò-
üðïõ ôçò ìÜíáò ôïí êáçìü öïñþíôáò öõëá÷ôÜñé,
ìÜíá ôïõ áãêÜëéáóå ôç ãç ì´üëåò ôçò ôéò ìáíÜäåò.
Êáé ãéá ôçí êïðåëéÜ íá åéðþ ôùí åßêïóé ÷ñïíþíå
ðïõ Üöçóå ôá îáíèéÜ ìáëëéÜ óôç ëáãêáäéÜ óçìÜäé
ìç ÷Üó´ï Þëéïò ôç óôñÜôá ôïõ óôç ãç êé áëëïý ôñáâÞîåé...

Θανάση Γκούτη
Μ. Εβδομάδα-Πάθη
Σέρβου 1985

ÓÞìåñá åßíáé ÊõñéáêÞ,
ôï îÝñåéò, ôùí ÂáÀùí!
êáé óêÝðôïìáé, ùò ðïéçôÞò, ßóùò
êáé åðáÀùí,
ðáñÜëëçëá ìå ôïõ ×ñéóôïý,
ôï èåúêü ôï äñÜìá

êáé ôï äéêü ìïõ, ôçò êáñäéÜò, íá ìÜèåéò êáôÜ ãñÜììá.

ÌáêñéÜ, áðü ôçí ÁèÞíá ìáò, ôçò ãçò ôï äá÷ôõëßäé,
ìå öáñìáêþíåé ï Ýñùôáò, óáí éïâüëï ößäé,
êé áíôß ôá Üíèç ëåìïíéÜò óôçí êåöáëÞ íá öÝñù,
ìå óôÝöáíï áêÜíèéíï, ãéá óÝíá õðïöÝñù.

Óôïí êÞðï ôçò ÃåèóçìáíÞ, êñéíÜíèéá êáé æïõìðïýëéá,
ìïó÷ïâïëïýí ÁíÜóôáóç! êé þóðïõ íá óâÞóåé ç Ðïýëåéá,
ôïõ ÷ùñéóìïý ç óôáýñùóç, ï èñÞíïò, ôï öñáããÝëëéï,
íá áðïäñáìáôïðïéçèïýí ðïèþ, óå áãÜðçò ÅõáããÝëéï.

(Σ.Σ. Το ποίημα ήταν από καιρό σε ...αναμονή. Παρόλο που είναι
γραμμένο για το Πάσχα το δημοσιεύουμε τα Χριστούγεννα, λό-
γω ...λήξης της θητείας του ΔΣ).
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Εκλογές Συνδέσμου 2008

Ïé åêëïãÝò åöôÜóáíå, åìðñüò âÞìá ôá÷ý
íá ðÜìå íá øçößóïõìå, íÝï Äïõ Óïõ íá âãåé.
¼ëïé ìáæß, íÝïé êáé íéÝò, ðáððïýäåò êáé åããüíéá
Ýôóé íá äþóïõìå æùÞ óôï Óýëëïãï ãéá ÷ñüíéá.
Ìðïñåß íá åêëåãïýí ðáëéïß, ìðïñåß íÜíáé êáé íÝïé
áõôü ìáò åßíáé áäéÜöïñï, êáèüëïõ äåí ìáò êáßåé.
Áñêåß åêåßíïé ðïõ èá âãïõí ìáæß ôïõò íá ôáéñéÜæïõí
íá åßíáé ðÜíôá ôïëìçñïß êáé íá ìç ìéæåñéÜæïõí.

Ôïõ ÓÝñâïõ Ý÷åé õëéêü ðïõ èÝëåé íá ðñïóöÝñåé
üìùò äåí èÝëåé ðüëåìï, ìá óößîéìï ôï ÷Ýñé.
Íáé. Áíáãêáßá ç êñéôéêÞ, ìá ÷ñåéÜæåôáé êáé ìðñÜâï,
¼÷é ëåõêü íá ëåí áõôïß êáé åìåßò íá ëÝìå ìáýñï.
Ïé ãíþìåò üëùí óåâáóôÝò êáé ðñÝðåé íá áêïõóôïýíå
ìá üìùò åßíáé äõíáôüí üëùí íá åöáñìïóôïýíå;
Óôï êÜôù-êÜôù ôçò ãñáöÞò üëïé Ý÷ïõìå ôç ãíþóç
ðùò áí ëáëïýí ðïëëïß ìáæß, áñãåß íá îçìåñþóåé.

Óôçí Üêñç áò ìåßíïõí ôá ÅÃÙ, ôï ÅÌÅÉÓ áò ðñõôáíåýóåé
êáé ôïõ Óõëëüãïõ ç äïõëåéÜ ôüôå èá èñéáìâåýóåé.
¸êáóôïò åéò ôï åßäïò ôïõ êáé óôïõò êáöÝäåò Üëëïò
ü÷é óùóôüò ìïíÜ÷á ÅÃÙ êáé ëÜèïò üðïéïò ÁËËÏÓ.
Áò äåßîïõìå ôïí óåâáóìü óå åêåßíïõò ðïõ äïõëåýïõí
ôá ëüãéá åßíáé ðåñéôôÜ ôá ó÷üëéá ðåñéóóåýïõí.
Ãéáôß  äïõëåéÜ Ý÷åé ðïëëÞ ï Óýëëïãïò íá êÜíåé
êáé ðñÝðåé íá âïçèÞóïõìå, üëá íá ôá ðñïêÜíåé.

Åìðñüò ëïéðüí. ÄÝêá ï÷ôþ íá åßíáé ïé õðïøÞöéïé
êáé ü÷é ìïíÜ÷á åêáôü, ìá ÷ßëéïé íá åßíáé ïé øÞöïé.
Ôéò ãêñßíéåò áò áöÞóïõìå, ôé Ý÷ïõí ìåãÜëï âÜñïò
ç ðñüïäïò êáé ç äïõëåéÜ ãéá ìáò áò åßíáé ï öÜñïò.

                                                                     Äçìïêïßôçò

Κριτική και άλλα Συλλογικά

ÊáëÞ åßíáé ç êñéôéêÞ, ìá áõôü ðïõ åíäéáöÝñåé
åßíáé ôï Ýñãï âÝâáéá ðïõ Ýêáóôïò ðñïóöÝñåé.
Ôßðïôá äåí ãßíåôáé ìå ëüãéá êáé áíôÜñá
ôá Ýñãá èÝëïõí ôïëìçñïýò, èÝëïõíå Ãéþêï-ÍôÜñá.
ÌðñÜâï óå üóïõò âüçèçóáí ôá Ýñãá ãéá íá ãßíïõí
ìðñÜâï óå üóïõò íïéÜæïíôáé óôïõ ÓÝñâïõ ãéá íá ìåßíïõí.
¼÷é, óå üóïõò áìåëïýí ãéá ôá óõëëïãéêÜ ìáò
íáé, ó´áõôïýò ðïõ íïéÜæïíôáé ãéá ôá ÷ùñéÜôéêÜ ìáò.

ÅëÜôå íá âïçèÞóïõìå üëïé ôï Óýëëïãü ìáò
ãéáôß åßíáé ç éóôïñßá ìáò, åßíáé ôï ñéæéêü ìáò.
Ï Óýëëïãïò åßíáé áõôüò ðïõ üëïõò ìáò åíþíåé
ðñÝðåé íá ôïí óôçñßæïõìå, äéáñêþò íá ìåãáëþíåé.
Ôá ÄÓ ðÜíôïôå  ðñÝðåé íá åðáéíïýìå
ëÜèïò ìåãÜëï ößëå ìáò íá ôá êáôçãïñïýìå.
Êáíåßò äåí èÜíáé ðñüèõìïò ãéá ôéò áñ÷áéñåóßåò
ðáñ’ üëåò ôéò åêêëÞóåéò ìáò, ìá êáé ôéò éêåóßåò.

“ÙöåëÝåéí êáé ìç âëÜðôåéí”, áò åßí´ôï óýíèçìÜ ìáò
óå üëá ôá ãñáöüìåíá êáé ôá óõëëïãéêÜ ìáò.
Ìå Üëëá ëüãéá äçëáäÞ êáé üëïé áò ôï óêåöôïýíå
ìç ãñÜöïõí ëüãéá Üó÷çìá êáé ðßêñá ðñïêáëïýíå.
Áí èÝëïõíå ðñáãìáôéêÜ íá êÜíïõí áëëáãÝò
êïíôÜ åßíáé ç ÓõíÝëåõóç, êïíôÜ êáé ïé åêëïãÝò.
Áõôü åßíáé ôï äßêáéï ÷ùñßò áìöéâïëßá
êáíåßò äåí Ýãéíå êáëüò ìå ôçí êáôçãïñßá.

ÐÜíôá åéò ôá óõëëïãéêÜ, ôï áðïôÝëåóìá ìåôñÜåé,
öôþ÷åéá åßíáé ôá ëüãéá ôá ðïëëÜ êáé ï êáéñüò ðåñíÜåé.
ÁíÜãêç Ý÷åé ï Óýëëïãïò áðü üëïõò ôïõò ðáôñéþôåò
ìéêñïýò, ìåãÜëïõò êáé “ôñáíïýò”, áðëïýò ìá êáé  Éððüôåò.

                                                                         Ëåýêïò

Αντώνη Κουτσανδριά
Η καταδίκη του Κολοκοτρώνη

Ìáýñï ðïõëÜêé óôåñãéáíü, ìáýñï ðïõëß âïõíßóéï
Ýíá ðïõñíü åîÝâãáéíå áð´ô´Áíáðëéïý ôçí ðüñôá.
Óôï ¢ñãïò êÜíåé ðñüãéùìá, óôïõò Ìýëïõò êÜíåé ãéþìá
êé´áðÜíïõ óôá óåñéþìáôá  óôçí Ôñßðïëç åìðÞêå.
Âïõíïý åðÞãå êé´Ýêáôóå óôïí ÐëÜôáíïí åðÜíïõ.

ÐïõëÜêé ìïõ, áçäïíÜêé ìïõ, ãïñãü ìïõ ÷åëéäüíé,
åóý ðïõ ðÝôåóáé øçëÜ êáé ÷áìçëÜ ôçñÜåéò,
ðÝò ìáò ôï ðïýèåí Ýñ÷åóáé êáé ôé ÷áìðÝñéá öÝñíåéò;
ìçí åßäåò ðïõ ôï óôñáôçãü, ôï ÃÝñï ÈïäùñÜêç;

¼ëïé öïñÝóôå ìåëáíÜ, óôá ìáýñá íá íôõèåßôå.
Áðü ô´ÁíÜðëé Ýñ÷ïìáé, áðü ô´ÁíÜðëé åâãÞêá.
Ï ÌÜóóùíáò êáé ï Ó÷éíÜò, ì´áõôïýò ôïõò ÂáâáñÝæïõò
âïõëÞ åâÜëáíå êáêÞ ôï óôñáôçãü íá êüøïõí.
ÅøÝò ôïõò äßêáóáí ðáéäéÜ, óôç äßêç ôïõ èáíÜôïõ.
Èñçíåß ô´ÁíÜðëé ïëüçìåñá, èëßâåôáé, ÷ïõ÷ïõëéÝôáé
ôï ÷Üëáóìá ôïõ óôñáôçãïý ìáæß ìå ôïí Ðëáðïýôá.

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ
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Βαρβάρας Ρουσιά
Στον Πατέρα μας

ÐáôÝñá ìáò ìåãÜëùóåò ìå ðßêñåò êáé ìå ðüíïõò,
êáé ôþñá ðïõ ìáò Ýöõãåò, ìáò Üöçóåò ãåéôüíïõò.
¢öçóåò êüñç óôá ËïõôñÜ, êüñç óôçí ÊáëáìÜôá,
óô´ÁíÜðëé Üöçóåò ôï ãéï, Èüäùñï ô´ïíïìÜôïõ.
Êáé ôïõò ðïëëïýò ôïõò Üöçóåò ðÜíù åéò ôçí ÁèÞíá.
ÓôåñíÞ óïõ åõ÷Þ êáé óõìâïõëÞ:
“Íá óìßãåôå óôïõ ÓÝñâïõ, áíÞìåñá ôçò ÐáíáãéÜò,
óôéò 15 Áõãïýóôïõ”.
...Êáé üëïé ìáæß í´áíÜâïõìå óôï ìíÞìá óïõ êåñÜêé.

Áéùíßá óïõ ç ìíÞìç.
¼óï èá æïýìå èá óå èõìüìáóôå.

Γιώκου Σχίζα (Αρφάνη)
“Ο Γερομετανάστης”

Πρόσφατα βρήκα ένα βι-
βλίο με ποιήματα του αεί-
μνηστου  μπάρμπα-Γιώκου
Σχίζα (Αρφάνη).   Το βρήκα
ενδιαφέρον και θεώρησα
χρέος να του αφιερώσουμε
λίγο χώρο στον ΑΡΤΟΖΗΝΟ.
Το βιβλίο είναι γραμμένο την
περίοδο 1965-1989.

 Η φωτογραφία είναι από
το εξώφυλλο του βιβλίου.
Στην πρώτη σελίδα γράφει
ο μπάρμπα-Γιώκος χειρό-
γραφα: (δεν έγιναν διορθώ-
σεις):

“Το βιβλίο μου γράφει Αγαπητή μου συμπατριώτες και της
ευρύτερης Αρκαδίας και για όλους τους Μετανάστες της Ελλά-
δας που εγκαταλείψαμε τα χωριά μας πρως ανεύρεσην εργασίας
στην  Ελλάδα μας μα και σε όλη τη γη. Εχει χιούμορ σατιρα και
πολύ γέλιο”.

Στο πίσω εξώφυλλο υπάρχει άλλη φωτογραφία του μπάρμπα-
Γιώκου με την εξής λεζάντα: “Στο ξάγναντο της Βαβυλώνας, ο
γερομετανάστης, αποθανατίζει την τρεχούμενη ζωή”.

Το βιβλίο έχει διακόσιες σελίδες και περιλαμβάνει 114 ποιή-
ματα  Τα θέματα του αντλεί ο πατριώτης από τη ζωή στο χωριό
και την Αθήνα, από το ταξίδι του στην Αυστραλία, αλλά και από
γενικότερα  ζητήματα της Ελλάδας και του κόσμου  όπως είναι:
“Η ΕΟΚ”, “Η Κύπρος”, “Το Νταβός”  “Ο δρόμος της βίας”, “Η
ισότητα”, “Η απεργία” “Το θηρίο της γης, ο άνθρωπος”, “Οι
ορμόνες”  κλπ.

Αν θα ήθελα να περιγράψω με δύο λόγια  το μπάρμπα-Γιώκο,
όπως τον θυμάμαι στο χωριό,  θα έλεγα πως ήταν ένας ήρεμος,
γαλήνιος και καλοσυνάτος άνθρωπος, ιδιαίτερα χαμογελαστός, με
διαρκή διάθεση χιούμορ, που σου μετέδιδε χαρά και αισιοδοξία.

Το παρακάτω από τα ποιήματα  του, αφιερώνεται στη μνήμη του.
Χ. Ι. Μ.
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ÊÜèå âñáäÜêé ðåñðáôþ, áíçöïñßæù óôï ÷ùñéü.
Ìðáßíù óôï êáöåíåäÜêé, ÷ñüíéá ôü÷ù ôï ìåñÜêé.
ÂñÞêá ôïí êáèçãçôÞ, óôïõ êáöåíåßïõ ôçí áõëÞ.
ÌéëÜù óôïí êáèçãçôÞ, ðïõ Ý÷åé éäñýóåé ìéá ó÷ïëÞ.

¸÷åé éäñýóåé ìéá ó÷ïëÞ,  ãéá üóïõò äåí îÝñïõí äçëùôÞ.
Ôïí ÐáíáãÞ ôï Ìáñáãêü, äåí Ý÷åé Üëëïí ôï ÷ùñéü.
ÃñÜöïõìå ãéá ôç ó÷ïëÞ, ÈÝëù íá ìÜèù äçëùôÞ.
Ðáßæïõìå êÜíá ÷áñôÜêé, ìáò äéáâáßíåé ôï ìåñÜêé.

Ðáßæïõìå ôç äçëùôÞ, ðïéïò èá ÷Üóåé, ðïéïò èá âãåé.
Ñß÷íù ôïí Üóï ôïí êáñü, ôïí áñðÜæåé ìå Ýíá åõ÷áñéóôþ.
Ñß÷íù ôï äýï ôï óðáèß, Ôï ÷Ýñé ôïõ ãßíåôáé áóôñáðÞ.
Ðáßñíù ôï äÝêá ôï êáëü, íá óôáìáôÞóåé ôï êáêü.

Ïé íôüðéïé ìåò ôï ìáãáæß, âïçèÜíå ôïí êõñ-ÐáíáãÞ.
Èá âãïýìå óôá åîÞíôá Ýíá, ôá ìÜôéá ìïõ äáêñýæïõí áßìá.
Óáí ôåëåéþíåé ç ðáéîéÜ, ìåôñÜìå ôþñá ôá ÷áñôéÜ.
Ðñþôïò ìåôñÜåé ï ÐáíáãÞò, ãéáôß Ý÷åé êáé áðü ìéá îåñÞ.

Ðüíôïõò ìåôñÜåé 7, 8, 9 êáé ìéá îåñÞ äåêáåííéÜ.
Åãþ ìåôñþ ÷áñôéÜ äåêáï÷ôþ, êïéôþ ôçí ðüñôá ðïõ èá âãù.
¸ôóé äéáâáßíåé ç æùÞ,  óôï êåíôñéêü ôï ìáãáæß.
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359    ΓΚΟΥΤΗ ΒΙΚΗ ....................................... 20
360   ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ............... 20
1032 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ................... 25
1031 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓ. ......... 25
838   ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ................. 20
1036 ΜΑΤΣΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .......................... 20
1034 ΠΑΥΛΑΚΗ-ΓΙΑΝΑΓ\ΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ............. 50
663   ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΚΟΛΑΟΣ .................... 100
662   ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ\ΝΟΣ ............ 20
756   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΕΡΜΠ/ΤΗ ΝΤΙΝΑ .... 50
1035 ΣΧΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛ. Π. .................................. 50
757   ΣΧΙΖΑΣ ΧΑΡΑΛ. ΝΙΚ. .............................. 50
        (Στη μνήμη Ιάσσονα Σχίζα)
Β) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤ. ΚΕΝΤΡΟ
717   ΒΕΡΓΟΥ-ΚΟΜΙΧΕΙΛΗ ΣΟΦΙΑ ................ 100
        (Στη μνήμη Θ. Κ. Τρουπή)
1026 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣ.Δ. ................. 100
1033 ΣΧΙΖΑ-ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ..................... 50
        ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
841  ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ........................ 100
839  ΚΩΝΣΤΑΝΤ\ΛΟΣ ΔΗΜ. ΝΙΚ. ................... 50
840  ΚΩΝΣΤΑΝΤ\ΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚ. ................... 50
843  ΚΩΝΣΤΑΝΤ\ΛΟΣ ΚΩΝΣΤ.ΝΙΚ. ................. 50
842  ΚΩΝΣΤΑΝΤ\ΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚ. ................. 50
           (Στη μνήμη Ν. Ι. Κωνσταντόπουλου)
Γ) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ
Αποδείξεις 1024, 1025, 1028, 1029 ....... 7.500
Δ) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΩΡΙΟΥ
       Απόδειξη 1030 ...................................... 120

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ..................... 8.740

 ΕΞΟΔΑ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Α)  ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
18, 19    ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ................................ 6.100
22          ΡΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΝΑΝΤΙ) ..... 3000
23          ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΠΕΤΡΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ..... 1000
32, 68    ΑΓΟΡΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ....................... 3.344
862, 867, 870, 873, 21 ΥΛΙΚΑ .................. 5.211
24          ΠΕΤΑΜΑ ΜΠΑΖΩΝ ......................... 200
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΠΟΛ. ΚΕΝΤΡΟ .............. 18.855
Β) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
1275, 2737   ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ Φ. 169 ................ 547
20                 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΟΡ\ΔΑΣ ....... 100
ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 5 ΜΗΝΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ........................................... 168
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ .......................... 815

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ...... 19.670

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε τη φίλη του χωριού μας ΟΛΓΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ (ξαδέρφη της Μαρίας Χ. Μαραγκού)
που πρόσφερε ΔΩΡΕΑΝ στο Σύνδεσμό μας
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
για το Πολιτιστικό μας Κέντρο. Ευχαρίστως
δημοσιεύουμε τη διαφήμιση της.

ΕΘΝΙΚΗ
Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Κάντε το καλύτερο δώρο στον εαυτό σας και
το παιδί σας.  Εξασφαλίστε το εγγυημένο

ποσό των 27.500 ευρώ
-για τις σπουδές του.
-η την επαγγελματική του αποκατάσταση.

ΜΕ ΜΟΝΟ 3 ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ.
(Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται η κάλυψη της
Απαλλαγής πληρωμής των ασφαλίστρων σε

περίπτωση Θανάτου η Αναπηρίας του
συμβαλλόμενου γονέα. Τα ασφάλιστρα

φοροαπαλλάσσονται από το ετήσιο εισόδημα
μέχρι του ποσού των 1.200 ευρώ).

Επικοινωνήστε με την
ΟΛΓΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Ασφαλιστική Σύμβουλο για κάθε είδους ασφάλεια
210-9090050, 210-5137994, 694413933

ΝΕΑ  ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
Από τον αντιδήμαρχο κ. Αθ.Μπόρα

1. Επιτέλους μετά από 4 χρόνια ολοκλη-
ρώθηκε η επέκταση του Δημοτικού Φωτι-
σμού στο Χωριό μας προς Γαιδουροκυλίσ-
ρα, κάτω χωριό, ζευγολατίτσα, Σουλινάρι με-
τατόπιση στύλων Ζαχαρού, Αγιάννη και
στους Αράπηδες προς οικία Κληρονόμων Η-
λία Χρονόπουλου και Θ. Χειμώνα.

2. Στους Αράπηδες έγινε το τοιχίο αντι-
στήριξης έμπροσθεν της οικίας κληρονόμων
Ηλία Χρονόπουλου.

3. Τοποθετήθηκαν το κάγκελα στην επέ-
κταση της πλατείας, δυστυχώς η πλακόστρω-
ση τόσο της πλατείας του χωριού μας όσο
και του Αγίου Κωνσταντίνου Αράπηδες θα
αργήσουν γιατί υπάρχει πρόβλημα με τον
εργολάβο  και θα προσπαθήσουμε να ολο-
κληρωθούν ως το ερχόμενο καλοκαίρι με και-
νούρια εργολαβία.

4. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα που
έχουν γίνει ποτέ στο Χωριό μας και βρίσκε-
ται προς το τέλος του είναι η ανάπλαση και
συνάμα διαπλάτυνση του δρόμου από Σου-
ληνάρι έως Ζαχαρούς. Πρόκειται για ένα έρ-
γο που αλλάζει την όψη του χωριού μας και
δεδομένης της ευκαιρίας θα ήθελα να ευχα-
ριστήσω για μια ακόμα φορά όλους τους πα-
τριώτες που πρόσφεραν μέρος των κτημά-
των τους και συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε να
φαρδύνει ο δρόμος για το καλό του χωριού
μας.

5. Συνεχίζεται η αντικατάσταση του εξω-
τερικού δικτύου ύδρευσης του οποίου έχει
ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο τμήμα από
Κοκκινόβρυση έως Τρανή Βρύση. Πιστεύω
ότι έως το καλοκαίρι του 2009 θα έχει περα-
τωθεί.

6. Εγκαταστάθηκε ο εργολάβος για το Νε-
κροταφείο και άλλες μικροπαρεμβάσεις
στην εσωτερική οδοποιία.

7. Εγκαταστάθηκε ο εργολάβος για τον
καθαρισμό των δρόμων πέριξ του χωριού
και την δημιουργία χώρων για παιδότοπο
στην θέση Τσούμπη.

8. Με αυτεπιστασία του Δήμου κλείσαμε
τις λακκούβες στον δρόμο από Σαρά έως
Λυκούρεση.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το πρώτο καταστατικό του Συνδέσμου μας

που αναφέρεται στην ίδρυση σωματείου με
την επωνυμία “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΠΕΙ-
ΡΑΙΕΙ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΣΕΡΒΑΙΩΝ Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”
εγκρίθηκε με την απόφαση  228/7.12.1922
από το Πρωτοδικείο Πειραιώς. Έκτοτε το κα-
ταστατικό αυτό τροποποιήθηκε 4 φορές.  Στις
24.7.1931 (2409 απόφαση), στις 23.2.1952
(3175 απόφαση) στις 22.6.1973 (210 από-
φαση) και στις  28.11.1984 με τη υπ΄αριθμ.
294 απόφαση.  Θεωρούμε πως τα 24 χρόνια
που έχουν περάσει είναι υπέρ αρκετό διά-
στημα για νέα τροποποίηση του καταστατι-
κού, ώστε αυτό να προσαρμοσθεί στα σημε-
ρινά δεδομένα και στις συνθήκες που πιθα-
νολογούνται πως θα ισχύουν στην επόμενη
τουλάχιστον 20ετία. Οι βασικοί σκοποί του
Συνδέσμου θα παραμείνουν ίδιοι, όπως α-
ναφέρονται στο αρχικό καταστατικό. Θα γί-
νει μετατροπή δραχμών σε ευρώ και τα οικο-
νομικά μεγέθη θα προσαρμοσθούν στα ση-
μερινά δεδομένα.  Θα διασφαλιστεί με σα-
φήνεια η έκδοση της εφημερίδας, ώστε να
μην υπάρχει περιθώριο παρέκκλισης από τον
βασικό της σκοπό. Ακόμη θα περιληφθεί πα-
ράγραφος που θα αναφέρεται με σαφήνεια
στην δημιουργία και λειτουργία ΙΣΤΟΣΕΛΙ-
ΔΑΣ του Συνδέσμου. Σχετικά με το θέμα αυτό
το απερχόμενο ΔΣ έχει δημιουργήσει  κατάλ-
ληλη υποδομή για την εμφάνιση αξιόλογης
και απαιτητικής  ιστοσελίδας στο διαδίκτυο.
Παρακαλούμε τους νέους του χωριού, ιδιαί-
τερα τους ασχολούμενους με τους υπολογι-
στές να συνδράμουν το νέο ΔΣ του Συνδέ-
σμου σε αυτή την ιδιαίτερα επίπονη και εξαι-
ρετικά ενδιαφέρουσα προσπάθεια. Στο νέο
καταστατικό θα κατοχυρωθεί ακόμη η χρήση
και η λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου.
Η προσεχής Γενική Συνέλευση θα δώσει

εντολή στο επόμενο ΔΣ να διατυπώσει τις αλ-
λαγές στο καταστατικού και να τις φέρει στην
επόμενη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΡΑ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2ΕΠΙΣΤΟΛΗ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΡΑ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2ΕΠΙΣΤΟΛΗ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΡΑ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2ΕΠΙΣΤΟΛΗ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΡΑ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2ΕΠΙΣΤΟΛΗ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΡΑ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2
ÁèáíÜóéïò Ìðüñáò- Αντιδήμαρχος Ηραίας Ν. Αρκαδίας
Παλούμπα Ηραίας 29-10-2008 , 22028 -  ΤΗΛ :

6945705892
Προς
1. Τον Υπουργό Εσωτερικών ê. Ðñïêüðç Ðáõëüðïõëï
2. Τον Πρόεδρο ΚΕΔΚΕ Δήμαρχο Αθηναίων  ê. ÍéêÞôá  ÊáêëáìÜíç
3.Τον Πρόεδρο ΤΕΔΚΑ Δήμαρχο Τρικολώνων   ê. Ãåþñãéï Ìðáñïýôóá
Κύριοι
Με αίσθημα ευθύνης θα ήθελα να καταθέσω την ταπεινή μου άποψη (πρότα-

ση) σχετικά με την Διοικητική μεταρρύθμιση  (συνένωση) Καποδίστριας 2.
Εδώ και δέκα χρόνια υπηρετώ την τοπική αυτοδιοίκηση από την θέση του

αντιδημάρχου και του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Ηραίας.
Ο Δήμος Ηραίας απαρτίζεται από 17 τοπικά διαμερίσματα και 10 οικι-

σμούς  εκτείνεται σε μια έκταση 144.000 στρεμμάτων. Όλα τα χωριά είναι μικρά και το χειμώνα δεν έχουν
περισσότερους από 40 ηλικιωμένους κατοίκους το καθένα. Στο Δήμο μας δεν λειτουργεί καμία υπηρεσία
ôå÷íéêÞ, ïéêïíïìéêÞ, ýäñåõóçò, êáèáñéüôçôáò, ÄçìïôéêÞ  Áóôõíïìßá όπως συμβαίνει με την
πλειοψηφία των περισσοτέρων Δήμων. Συνέπεια όλων των παραπάνω είναι, όλες οι υπηρεσίες των μικρών
δήμων να υπολειτουργούν, åðïìÝíùò ãéá ìÝíá åßíáé áðáñáßôçôåò ïé óõíåíþóåéò ώστε όλοι οι Δήμοι
να είναι οργανωμένοι και να μπορούν να ανταποκρίνονται στις όλο και πιο αυξανόμενες ανάγκες των
Δημοτών μας αρκεί αυτό να γίνει με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών και όχι των κομμάτων.

    Η πρόταση η δική μου έχει ως εξής:
1. Το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ και τις ΤΕΔΚ κάθε νομού, να καθορίσουν

τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν τις έδρες των νέων δήμων.
2. Με Δημοψήφισμα που μπορεί να γίνει μαζί με τις Ευρωεκλογές του 2009 και από μηδενική βάση και

με γεωγραφικό προσδιορισμό, όλα τα τοπικά διαμερίσματα να διαλέξουν την έδρα του Δήμου που
θέλουν να ενταχθούν.
Με αυτό τον τρόπο αποφεύγουμε τις έχθρες, τις διχόνοιες και το πολιτικό κόστος περιορίζεται μόνο

στην επιλογή της έδρας του κάθε Δήμου.
Αν επιμείνουμε ότι οι συνενώσεις θα γίνουν μεταξύ δήμων και όχι τοπικών διαμερισμάτων οι αντιδρά-

σεις θα είναι πολλές και δίκαιες γιατί δεν είναι δυνατόν ένα τοπικό διαμέρισμα που βρίσκεται 10-15
χιλιόμετρα από την έδρα του όμορου Δήμου να το υποχρεώσουμε να διανύει  50 - 60 χιλιόμετρα
μακρύτερα για να βρεθεί στην έδρα του νέου Δήμου που θα προκύψει από την συνένωση του Δήμου του.
Τέλος τα προβλήματα που θα προκύψουν με το υπαλληλικό προσωπικό και μηχανολογικό εξοπλισμό

θα είναι λιγότερα και ευκολότερα στη λύση τους.
ÌåôÜ ôéìÞò   ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ ÌÐÏÑÁÓ

O ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ ΣΤΗ 2ΕΤΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕO ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ ΣΤΗ 2ΕΤΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕO ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ ΣΤΗ 2ΕΤΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕO ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ ΣΤΗ 2ΕΤΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕO ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ ΣΤΗ 2ΕΤΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ

Αθ. Μπόρας

Στα  2 τελευταία χρόνια, από της ανάληψης
δηλαδή της απερχόμενης διοίκησης του Συν-
δέσμου μέχρι σήμερα, εκδώσαμε 12 φύλλα ΑΡ-
ΤΟΖΗΝΟΥ (εννέα 8σέλιδα και τρία 12σέλιδα).
Θεωρούμε χρήσιμο να κάνουμε ένα  σύντομο
απολογισμό.
Ως ΔΣ και συντακτική επιτροπή καταβάλαμε

κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμε-
νο και η εμφάνιση της εφημερίδας να ανταπο-
κρίνονται στους σκοπούς του Συνδέσμου και
τις προσδοκίες των πατριωτών. Στόχος μεταξύ
των άλλων ήταν να φέρουμε χαρά και ενημέ-
ρωση στα σπίτια των πατριωτών, να δώσουμε
ζωή  στο χωριό  και να διασώσουμε την ιστορία
και την παράδοση του τόπου. Σε ποιό βαθμό
καταφέραμε να πετύχουμε αυτούς μας τους
στόχους, θα το κρίνετε εσείς. Μπορεί να κάνα-
με και κάποια λάθη, όπως κάνουν όλοι και κυ-
ρίως οι ερασιτέχνες Όσα λάθη μας επισημάν-
θηκαν τα διορθώσαμε. Για τα υπόλοιπα ζητού-
με συγνώμη. Προσπαθήσαμε να δημοσιεύσου-
με όσα περισσότερα κείμενα μπορούσαμε κυ-
ρίως πατριωτών αλλά και άλλων συνεργατών
του ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ. Ελάχιστα κείμενα που κρίνα-
με πως βρίσκονται  έξω από τους σκοπούς του
Συνδέσμου και θα μπορούσαν να έχουν αρνη-
τικές επιπτώσεις στις μεταξύ των πατριωτών
σχέσεις και γενικά στη δραστηριότητα του
πολιτιστικού μας σωματείου, δεν τα δημο-
σιεύσαμε.
Ευχαριστούμε όλους τους πατριώτες και

φίλους, που μας έστειλαν τις συνεργασίες
τους για την εφημερίδα. Δημοσιεύουμε τα
ονόματα τους, με τον αντίστοιχο αριθμό άρ-
θρων και τους παρακαλούμε να συνεχίσουν
τη συνεργασία τους με αυξημένο ενδιαφέ-
ρον και με το επόμενο ΔΣ του Συνδέσμου.
Από οικονομικής πλευράς, κάθε φύλλο

στοιχίζει περίπου  350 ευρώ στο τυπο-
γραφείο και 200 ευρώ ταχυδρομικά. (Το
12σέλιδο 200 ευρώ παραπάνω). Το σύνολο
της ύλης των 12 αυτών φύλλων αντιστοιχεί
σε 500 περίπου σελίδες ενός συνηθισμέ-
νου βιβλίου.

Ο ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ ταχυδρομείται σε 1060 πα-
τριώτες και φίλους του χωριού μας, ανεξάρ-
τητα αν πληρώνουν τη συνδρομή τους ή
όχι. Σε κανέναν πατριώτη δεν διακόψαμε
την αποστολή. Αν κάποιος δεν έλαβε κά-
ποιο φύλλο, αυτό δεν οφείλεται σε εμάς.
Με την ευκαιρία πάντως θέλουμε να παρα-
καλέσουμε όσους δεν έχουν στείλει τη
συνδρομή τους να το πράξουν τώρα (στην
τελευταία σελίδα υπάρχει και ο αριθμός της
Τράπεζας), γιατί οι ανάγκες για την συνέχι-
ση της έκδοσης και την συνέχιση των εργα-
σιών στο Πολιτιστικό Κέντρο είναι σημαντι-
κές.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΝΤΑ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ
ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΟΝ  ΑΡΤΟΖΗΝΟ 2006-2008
ΣΧΙΖΑΣ K. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (9), ΤΡΟΥΠΗΣ K. ΘΕΟ-

ΔΩΡΟΣ(8), ΓΚΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(8), ΔΑΡΑΣ ΕΥ-
ΣΤΑΘΙΟΣ (7),  ΜΑΡΑΓΚΟΣ Αθ. ΧΡΗΣΤΟΣ (7),ΠΑ-
ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ(5),  ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑ-
ΝΟΣ(4), ΤΡΟΥΠΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ (4),  ΧΕΙΜΩ-
ΝΑΣ ΗΛΙΑΣ (4),  ΣΤΡΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣ ΙΟΣ ( 4 ) ,
ΤΟΥΘΕΥΣ (4), ΑΡΓΟΣΧΟΛΟΣ (4), ΜΠΟΡΑΣ ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΟΣ(4), ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ  (3),
ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (3), ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ
(3),  ΣΧΙΖΑΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2), ΔΗΜΟΚΟΙΤΗΣ (2),
ΛΕΥΚΟΣ (2,) ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2),
ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2), ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙ-
ΚΟΣ (2), ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2), ΜΠΟΡΑΣ Ι..
ΗΛΙΑΣ (2),  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ (2),  ΧΡΟ-
ΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2), ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛ.
ΙΩΑΝΝΗΣ (2), Από ένα οι:  ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΤΡΙΚΟΥ ΧΡΥ-
ΣΟΥΛΑ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Δ. Η. Χ., ΓΑΙ-
ΤΑΝΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΓΡΙΒΑΣ ΣΤΑΘΗΣ,  ΔΙΑΜΑ-
ΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ, ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ,
ΚΑΡΔΑΡΑΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΗΛΙΓΚΟΣ  ΜΙΧΑ-
ΛΗΣ, και  ΤΣΟΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.
Θέλουμε να ζητήσουμε συγνώμη από

τους παρακάτω πατριώτες γιατί δεν μπορέ-
σαμε να δημοσιεύσουμε μερικά ακόμη α-
πό τα κείμενα που μας έστειλαν. Ελπίζου-
με να δημοσιευθούν στο μέλλον: Σχίζα Βα-
σίλειο, Δάρα Ευστάθιο, Γκούτη Αθανάσιο,
Μαραγκό Αθ. Χρήστο,  Παπαγεωργίου Νίκο,
Κουτσανδρέα Πάνο, Κλεισούρα Νικολέτα
και Κουτσανδρέα Αντώνη.
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Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ
Ο Σύλλογος μας, “ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÓÅÑÂÁÉÙÍ

ÁÑÊÁÄÉÁÓ Ç ÊÏÉÌÇÓÇ ÔÇÓ ÈÅÏÔÏ-
ÊÏÕ”, έχει ζωή που πλησιάζει τον αιώνα. Για την
ακρίβεια είναι 87 χρονών. Στη διάρκεια της ζωής
του πέρασε λαμπρές ημέρες δημιουργίας, γεμά-
τες δράση και αισιοδοξία αλλά και πολλές ημέ-
ρες αδράνειας, μιζέριας και μάλιστα κάποιες φο-
ρές κινδύνεψε να διαλυθεί.
ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ κανείς τα πρακτικά των Γ. Συ-

νελεύσεων και των συνεδριάσεων των Δ. Σ. εύκο-
λα αντιλαμβάνεται το κλίμα που επικρατούσε κά-
θε φορά. Τις περιόδους που επικρατούσε αισιο-
δοξία και σύμπνοια, παραγόταν έργο για το οποί-
ο όλοι είμαστε υπερήφανοι. Έτσι έγινε το χτίσιμο
της εκκλησίας, το χτίσιμο του σχολείου, η διά-
νοιξη του δρόμου από Αγιώργη Σαρά και αργό-
τερα προς Αράπηδες, η διάνοιξη δρόμων μέσα
στο χωριό και προς τον Αγιαντριά, η έκδοση της
εφημερίδας “Αρτοζήνος”, η αγορά του γραφεί-
ου στην Αθήνα κλπ. κλπ. Δυστυχώς, τις δημιουρ-
γικές περιόδους, σαν ένα είδος υπερθέρμανσης,
ακολουθούσε η γκρίνια και μετά από λίγο αδρά-
νεια του Συλλόγου.
ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ που έγιναν στις 19.1.2003

είχα την τιμή να εκλεγώ στο ΔΣ και να αναλάβω
την προεδρία του Συλλόγου. Το έργο που παρή-
χθη στο διάστημα αυτό μπορεί κανείς να το δει
στις στήλες του Αρτοζήνου. Μια περίληψη των
όσων έγιναν περιλαμβάνεται στον απολογισμό που
έκανα στην τελευταία Γ.Σ.,  γι’ αυτό δεν θα τα
επαναλάβω εδώ. Αυτό όμως που δεν αναφέρεται
στον απολογισμό και είναι ίσως η μεγαλύτερη
προσφορά μας στο Σύνδεσμο τα 6 τελευταία χρό-
νια, είναι η συνεχής προσπάθεια του ΔΣ να φέρνει
τη σύμπνοια μεταξύ των πατριωτών, να χαμηλώ-
νει τους τόνους και να σταματήσει το “αλληλοπε-
τροβόλημα”, μέσω της εφημερίδας.
ΚΑΠΟΙΕΣ φορές (ελάχιστες) προκληθήκαμε και

νιώσαμε την ανάγκη να απαντήσουμε σε σχόλια
που θεωρούσαμε ότι ήταν άδικα. Όμως αντιστα-
θήκαμε στους εαυτούς μας και δεν απαντήσαμε,
χάριν της ομόνοιας και ομοψυχίας του Συνδέσμου.
Πιστεύαμε και συνεχίζουμε πιστεύουμε (όλο το
Δ.Σ.) ότι έτσι μόνο θα κάνουμε κάτι χρήσιμο για το
χωριό και τους πατριώτες μας και θα ανταποκρι-
θούμε στους σκοπούς του Συλλόγου. Αρνηθήκα-
με (σε ελάχιστες πάλι περιπτώσεις) να δημοσιεύ-
σουμε στον Αρτοζήνο επιστολές και σχόλια που
θα άρχιζαν ένα κύκλο αντιπαράθεσης ή θα πίκραι-
ναν κάποιους πατριώτες. Έχοντας την ευθύνη της
εφημερίδας συναισθανόμαστε πόσο καλό ή πόσο
κακό μπορεί να κάνει ένα δημοσίευμα. Ç ãëþóóá
êüêáëá äåí Ý÷åé êáé êüêáëá ôóáêßæåé. Έτσι αυ-
τοσυγκρατηθήκαμε και συγκρατήσαμε και κά-
ποιους άλλους από οτιδήποτε θα μπορούσε να
βλάψει, αν γραφόταν στην εφημερίδα. Κρατήσαμε
τον Αρτοζήνο μακριά από πολιτικές, κομματικές ή
παραταξιακές αντιπαραθέσεις. Και στα χρόνια αυ-
τά μπήκαμε και πλεύσαμε, κατά τη γνώμη μας, σε
ήρεμα και δημιουργικά νερά. Στην τελευταία γενική
συνέλευση κάποιες συμπεριφορές μας ενόχλησαν,
γιατί θεωρήσαμε πως δεν ταίριαζαν στον Σύνδε-
σμο μας και την ιστορία του και τον αδικούσαν. Τα
δύο σημεία που δημιούργησαν ένταση ήταν το θέ-
μα του κανονισμού των νεκροταφείων και το θέμα
της αναγραφής των ονομάτων στη στήλη πεσό-
ντων, στο μνημείο του χωριού.

 ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ του νεκροταφείου κατηγορη-
θήκαμε και από τις δύο πλευρές ότι στηρίξαμε
...την άλλη πλευρά. Αυτό και μόνο δείχνει πως
ακολουθήσαμε τη μέση χρυσή  οδό, που θεω-
ρούμε πως ταιριάζει στη μέγιστη πλειοψηφία των
πατριωτών και συμφέρει έναν Σύνδεσμο σαν τον
δικό μας.  Το θέμα του νεκροταφείου ασφαλώς
και δεν μας είναι αδιάφορο. Πιστεύουμε όμως
ότι δεν μπορούμε και δεν πρέπει να αναλάβουμε
ρόλους που δεν μας ανήκουν. Η κριτική στο δή-
μο ανήκει στην αντιπολίτευση και όχι στους πα-

Καμπαναριό
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ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Κυριακή 15 Μαρτίου 2009ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Κυριακή 15 Μαρτίου 2009ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Κυριακή 15 Μαρτίου 2009ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Κυριακή 15 Μαρτίου 2009ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Κυριακή 15 Μαρτίου 2009
Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2009 και ώρα 10 π.μ. θα γίνει έκτακτη Γενική Συνέλευση του

Συνδέσμου μας, στην αίθουσα της Παγγορτυνιακής Ένωσης, Πειραιώς 1, Αθήνα.
Η Συνέλευση συγκαλείται επειδή τον Δεκέμβριο του 2008, που είχαν προκηρυχθεί εκλο-

γές. δεν υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψηφίων για το ΔΣ (πλην μιας πατριώτισσας).
Συνεπώς οι πατριώτες καλούνται να αποφασίσουν  “τι μέλει γενέσθαι” για τον Σύνδεσμο
του χωριού.
Το ΔΣ αποφάσισε να εισηγηθεί διενέργεια επαναληπτικών εκλογών, την επόμενη της

Γ.Σ. Κυριακή, δηλαδή 22.2.2009, στο γραφείο του Συνδέσμου (10,00-15,00 ώρα), εκτός εάν
αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση. (Αυτή η απόφαση ελήφθη για να μην σταλούν νέα
ειδοποιητήρια στους πατριώτες και επιβαρυνθεί οικονομικά ο Σύνδεσμος).
Δικαίωμα “εκλέγειν” και “εκλέγεσθαι” έχουν όλοι οι Σερβαίοι, άνω των 18 ετών (περιλαμ-

βάνονται γαμπροί και νύφες), αρκεί να έχουν πληρώσει τη συνδρομή του 2009 (30 ευρώ).
Η προσέλευση όλων κρίνεται εντελώς αναγκαία, για να ληφθούν οι πλέον σωστές αποφάσεις

για το μέλλον του Συνδέσμου και να μην οδηγηθεί σε διάλυση. Η ευθύνη ανήκει σε όλους.

ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÓÕÍÄÅÓÌÏÕ 7.12.2008
Στις 7 Δεκεμβρίου 2008 έγινε στην αίθουσα της Παγγορτυνιακής ΄Ενωσης η ανά διετία προ-

γραμματισμένη τακτική Γ. Συνέλευση του Συνδέσμου μας, όπως προβλέπεται από το καταστατικό
του. Πρόεδρος της Συνέλευσης εκλέχτηκε ο Παναγής Δάρας και γραμματέας ο Τάσος Μπόρας.
Μετά τους χαιρετισμούς και τη τήρηση ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πατριωτών που έχουν
φύγει από τη ζωή, ο πρόεδρος του απερχόμενου ΔΣ κ. Ηλίας Χειμώνας έκανε απολογισμό του
έργου του ΔΣ, στη διετία που πέρασε. Μεταξύ άλλων είπε:

“...Αφού σας καλημερίσω και σας ευχαριστήσω που ήρθατε στη
Γενική μας Συνέλευση, νιώθω την ανάγκη να σας εκφράσω εκ
μέρους όλου του ΔΣ, τις ευχαριστίες μας για την εμπιστοσύνη
με την οποία μας τιμήσατε και για την στήριξη -ηθική και οικονο-
μική- που μας παρείχατε και μας δώσατε έτσι τη δυνατότητα να
προσφέρουμε στο χωριό και στους πατριώτες το όποιο έργο επι-
τελέσαμε και το οποίο εσείς θα κρίνετε.  Ως ΔΣ συνεδριάζαμε
τουλάχιστον μια φορά το μήνα και όλα τα μέλη συνεργασθήκαμε
με σύμπνοια για τον κοινό συλλογικό μας σκοπό. Συνεργασθήκα-
με επίσης με σύμπνοια με τη Δημοτική Αρχή και το Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο του χωριού μας σε επί μέρους θέματα. Θα σας μιλήσω
για τα  έργα και δραστηριότητες του ΔΣ στη διετία που πέρασε
και θα αναφερθώ επιγραμματικά και στις 2 προηγούμενες διετί-
ες που είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος.

1) Πολιτιστικό Κέντρο: Όπως είναι γνωστό ο Σύνδεσμος με
αίτησή του (Απρίλιος 2007) ζήτησε από το Δήμο να του παραχω-

ρηθεί ο χώρος που διαμορφώθηκε κάτω από την επέκταση της πλατείας (σε οικόπεδο που είχε
αγοράσει ο Σύνδεσμος κατά 50%, και είχαν δωρίσει οι κληρονόμοι του Στρατηγού Ευθ. Δημητρο-
πούλου κατά το άλλο 50%) για να τον μετατρέψει σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (Πολιτιστικό
Κέντρο). Πράγματι, με εισήγηση του πατριώτη αντιδημάρχου Αθανασίου Μπόρα έγινε η παραχώ-
ρηση για δωρεάν χρήση του χώρου και για περίοδο 20 ετών. Οι εργασίες άρχισαν τον Οκτώβριο
του 2007, με επίβλεψη  του αρχιτέκτονα μηχανικού Ιωάννη Μαραγκού (ήταν  μέλος του ΔΣ), που
μαζί με τον αντιπρόεδρο Ι. Ν. Βέργο και τον ταμία Κ. Δάρα αποτέλεσαν επιτροπή που εφάρμοζε τις
αποφάσεις του ΔΣ. Αποφασίσαμε οι εργασίες σε πρώτη φάση να περιοριστούν στην επάνω αίθου-
σα και αργότερα να συνεχιστούν στην κάτω. Έτσι στο διάστημα των 14 μηνών έγιναν τα χτισίματα
και μονώθηκε ο βορινός τοίχος λόγω υγρασίας. Συνεχίστηκαν τα σοβατίσματα, οι ηλεκτρολογικές
και υδραυλικές εγκαταστάσεις, η τοποθέτηση πλακιδίων  και έγινε επένδυση με πέτρα του περι-
πτέρου και συνεχίζεται στη νότια πλευρά του κτιρίου. Ακόμη παραγγέλθηκαν τα αλουμίνια και
υπάρχει προγραμματισμός να γίνει η σκάλα και τα εσωτερικά κουφώματα. Το κόστος για όλα θα
αναφερθεί στον οικονομικό απολογισμό. Για τη χρηματοδότηση του έργου οργανώσαμε λαχειοφό-
ρο αγορά και βάλαμε σε κλήρωση
ένα αυτοκίνητο. Από την προσπά-
θεια αυτή μπήκαν στο ταμείο του
Συνδέσμου κάτι παραπάνω από
30.000 ευρώ.  Ελπίζουμε να έχου-
με και άλλες χορηγίες, ώστε η αί-
θουσα να μπορεί να λειτουργήσει,
τουλάχιστον μερικώς το καλοκαί-
ρι του 2009.

2) Εφημερίδα Συνδέσμου:
Συνεχίσαμε την έκδοση του Αρ-
τοζήνου και φροντίσαμε να φθά-
νει στην ώρα της κάθε δίμηνο, σε
όλα τα σπίτια των πατριωτών,  εί-
τε αυτοί μένουν στο χωριό, είτε στην Αθήνα, σε άλλες πόλεις τις Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.
Υπογραμμίζουμε πως την εφημερίδα την στέλνουμε σε όλους τους πατριώτες, ανεξάρτητα αν
ανταποκρίνονται ή όχι στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, απέναντι στο Σύνδεσμο.

3) Χοροεσπερίδα-Πίττα-Πανηγύρια στο χωριό: Οργανώσαμε και τα δύο χρόνια τον ετήσιο
χορό στο NOVOTEL με επιτυχία και δώσαμε φέτος 14 βραβεία σε νέους του χωριού μας, που
διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους στα γράμματα. Κόψαμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα και τα δύο
χρόνια στην Αθήνα και το 2008 κόψαμε άλλη μία στο χωριό, Μολονότι δεν μπορέσαμε να παραβρε-
θούμε εκεί όλα τα μέλη του ΔΣ, κατά γενική ομολογία η εκδήλωση είχε αξιόλογη επιτυχία. Το
Δεκαπενταύγουστο οργανώσαμε και τα δύο χρόνια πανηγύρι με το μουσικό συγκρότημα του Δημή-
τρη Ρέππα. Η δαπάνη τη φετινή χρονιά βάρυνε τον Σύνδεσμο. Συμμετείχαμε και τα 2 χρόνια στο

Γενική άποψη της αίθουσας

συνέχεια στη σελ. 6

Σύντομα νέα
* Διάρρηξη σε εκκλησία του Σέρβρου.

Άγνωστοι παραβίασαν με λοστό την είσο-
δο του Ιερού Ναού της Κοίμησης της Θε-
οτόκου, έσπασαν το παγκάρι και πήραν
περί τα τριακόσια ευρώ.

*Την Κυριακή  29 Μαρτίου το εκκλησια-
στικό Συμβούλιο θα κάνει μνημόσυνο υ-
πέρ αναπαύσεως της ψυχής των
κεκοιμημένων κτητόρων,  ανακαινιστών,
δωρητών κλπ. του Ιερού Ναού Κοιμήσε-
ως Θεοτόκου. Νεότερες πληροφορίες θα
αναρτηθούν  στα Νέα της ιστοσελίδας μας.

*Τα αλουμίνια για το Πολ. Κέντρο είναι
έτοιμα. Όταν βελτιωθεί ο καιρός θα τοπο-
θετηθούν. Η επένδυση με πέτρα της νό-
τιας πλευράς του κτιρίου σχεδόν ολοκλη-
ρώθηκε.

 servou.gr
Με αυτή τη λέξη μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστο-

σελίδα μας. Δηλαδή μετά το http://www. πληκτρολο-
γείτε το servou.gr και μπαίνετε στο “δικό μας οικό-
πεδο”, στο χώρο του διαδικτύου.

Η ιστοσελίδα αυτή “δυναμικής διαχείρισης περιε-
χομένου”, όπως λέγεται, έχει πάρα πολλές δυνατότη-
τες. Το μέχρι σήμερα περιεχόμενο έχει κατανεμηθεί
σε 23 ενότητες που αποτελούν τα περιεχόμενα (menu)
και φαίνονται στην πρώτη σελίδα. Κάθε ενότητα μπο-
ρεί να περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες (σχετικού
περιεχομένου) και   κάθε κατηγορία διάφορα άρθρα.

Η πρώτη ενότητα, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό,
είναι “Η πρώτη σελίδα”, που εισάγει τον επισκέπτη
σε όσα πρόκειται να δει κατά την περιήγηση του.

Η δεύτερη ενότητα με τίτλο “Η ιστοσελίδα μας”,
περιλαμβάνει το παρακάτω ενημερωτικό άρθρο για
τους πατριώτες και όσους άλλους θελήσουν να μας
επισκεφθούν.

“Η δυνατότητα που προσφέρει το διαδίκτυο για
άμεση και ευρεία ενημέρωση, μας έκανε να σκεφθού-
με ότι ο Σύνδεσμος μας χρειάζεται μια ιστοσελίδα,
για να ενημερώνει τους απανταχού της γης Σερβαί-
ους και όσους γνωστούς και αγνώστους επιθυμούν
να μάθουν  για το χωριό μας και για να προβάλλει την
ιστορία, τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις και τον
πολιτισμό του χωριού μας, καθώς και τις εξαίρετες
φυσικές ομορφιές του. Το συζητήσαμε στο Διοικητικό
Συμβούλιο, συμφωνήσαμε όλα τα μέλη  και πήραμε την
απόφαση.

Το έργο αναλάβαμε τα τρία μέλη του ΔΣ, που απο-
τελούμε τη συντακτική επιτροπή της εφημερίδας “ΑΡ-
ΤΟΖΗΝΟΣ”, η οποία είναι ιδιοκτησία και έκδοση του
Συνδέσμου. Είμαστε τρεις φίλοι, συνομήλικοι, που γεν-
νηθήκαμε στο Σέρβου, μεγαλώσαμε εκεί και αποφοι-
τήσαμε από το Γυμνάσιο Λαγκαδίων. Τρεις πατριώτες
με πολλές εμπειρίες και αναμνήσεις από το χωριό,
που νοσταλγούμε και αγαπάμε τον τόπο μας και θέ-
λουμε να κάνουμε ότι μπορούμε καλύτερο γι΄ αυτόν.

Επειδή δεν είχαμε εμπειρία στην κατασκευή ιστο-
σελίδας, ζητήσαμε τη βοήθεια του συγχωριανού μας
κ. Χρήστου Ευθ. Δημητρόπουλου, συνταξιούχου του
ΟΤΕ, ο οποίος έχει κατασκευάσει μια πολύ καλή δική
του ιστοσελίδα, που μας άρεσε. Ο Χρήστος πρόθυμα
δέχθηκε να μας βοηθήσει και όχι μόνο σχεδίασε  και
κατασκεύασε την εφαρμογή της ιστοσελίδας, αλλά
και με υπομονή και μεθοδικότητα μας εκπαίδευσε.
Επίσης βοήθησε  και  μας βοηθάει στην εισαγωγή της
ύλης και στη διαχείριση της ιστοσελίδας.

Η ύλη προέρχεται από:
*Έργα των Σερβαίων Λογοτεχνών και Συγγραφέων
*άρθρα που έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς στον

Αρτοζήνο
*άρθρα που γράψαμε εμείς ειδικά για την ιστοσε-

λίδα
*άρθρα που έγραψαν, επιμελήθηκαν και μας έστει-

λαν πατριώτες
Το φωτογραφικό υλικό προέρχεται από:
*τα αρχεία του Συνδέσμου,

συνέχεια στη σελ. 8
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Γεννήσεις

Την τελευταία ημέρα του 2008 ο
Γιάννης Θ. Βέργος και η σύζυγός

του Βάλια Κεραμυδά απέκτησαν το
πρώτο τους παιδί, μια υγιέστατη κό-
ρη.
Τους ευχόμαστε να τους ζήσει και

να την δουν όπως επιθυμούν.

 Γάμοι
Στις 18.1.09 η Νίκη Χ. Μαραγκού

και ο Νίκος Θωμαΐδης παντρεύτη-
καν στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού
στου Παπάγου. Μετά το μυστήριο οι

νεόνυμφοι δεξιώθηκαν τους καλε-
σμένους τους σε Κέντρο των Βριλη-
σίων και ακολούθησε τετρακούβερ-
το γλέντι. Η Νίκη είναι χημικός, υπο-
ψήφια διδάκτωρ και ο Νίκος επίκου-
ρος καθηγητής, στο Χημικό Τμήμα
του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτον.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στη Ζέτα (Γεωργία), κόρη

του Γιάννη Μήτσιου Βέργου
(γιατρού Λαρυγγολόγου στη Λά-

ρισα)  που
απέκτησε
την  ειδι-
κ ό τ η τ α
Ω .Ρ .Λα -
ρυγγολό-
γου  και
συνεχίζει
τις σπου-
δές  της
για  από-

κτηση διδακτορικού διπλώματος,
εκφράζουμε τα θερμά μας συγ-
χαρητήρια και τις ευχές μας για
ότι καλύτερο επιθυμεί στη ζωή
της.

Στην αγαπημένη μας εγγο-
νή Μαρία
Παπαδά-
του  του
Σπυρίδω-
να και της
Γκόλφως,
που πήρε
το πτυχίο
της Νομι-
κής Σχο-
λής, ευχό-
μαστε ο-
λ όψ υ χ α
καλή σταδιοδρομία και ευτυχία
στη ζωή της.

Ο παππούς Γιώργος και η
γιαγιά Σταυρούλα Κατσιάπη.

Θάνατοι

ΣΤΡΙΚΟΥ-ΣΚΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, 80 ΕΤΩΝ.
Στις 11. 11. 08 έφυγε από κοντά μας η Γεωργία, η

μικρότερη κόρη του Χρήστου Στρίκου. Την τελευταί-
α της πνοή άφησε στο σπίτι της στην Αθήνα, μέσα
στη θαλπωρή των παιδιών και εγγονιών της. Τον τε-
λευταίο χρόνο είχε σοβαρά προβλήματα υγείας και
κάποιες φορές νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο.  Η κη-
δεία της έγινε στο χωριό, με τη συνοδεία συγγενών
της και πολλών πατριωτών. Η Γιωργία ήταν το μικρό-
τερα από τα 5 παιδιά του Χ. Στρίκου. Τα 2 αδέρφια
της έχουν πεθάνει (ο Παρασκευάς σε ηλικία 80 χρο-
νών και ο Ηλίας στο στρατό σε ηλικία 24 χρονών), ενώ οι δύο αδερφές της,
Αγγελική και Νίκη ζουν στην Αθήνα. Η Γεωργία  γεννήθηκε και έζησε στο
χωριό με τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν όλες οι γυναίκες του χωριού εκεί-
νης της εποχής. Για αρκετά χρόνια ήταν νεωκόρισα στην εκκλησία και όλοι
είχαν να το λένε πόσο φρόντισε τις εκκλησίες. Τη δεκαετία του 1970 μετανά-
στευσε στην Αθήνα και μέχρι το θάνατό της ζούσε στο σπίτι των παιδιών της,
που της είχαν ιδιαίτερη αδυναμία και τη φρόντιζαν πάρα πολύ. Αγωνίστηκε να
μεγαλώσει τα παιδιά της, ευτύχησε όμως να τα δει αποκατεστημένα και να
καμαρώσει 4 εγγόνια λεβέντες, που τη σέβονταν και την αγαπούσαν. Όταν τα
παιδιά ήσαν μικρά περνούσαν τα καλοκαίρια τους στο χωριό μαζί με τη γιαγιά.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα του “Μπουλούτσου” που την σκέπασε.

 ΒΕΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 94 ΕΤΩΝ
Έφυγε από τη ζωή η Γεωργία Μήτσιου Βέργου, στις

27 Νοεμβρίου 2008 και ετάφη την επομένη στο χωριό,
συνοδεία των παιδιών της, των εγγονών της, πολλών
συγγενών και πατριωτών.

“Γιαγιά, ταλαιπωρήθηκες επτά χρόνια στο κρεβάτι
και τις πιο πολλές φορές δεν ήξερες πού βρισκόσουν.
Ποτέ δεν έμαθες ότι ο αγαπημένος σου Μήτσιος είχε
πεθάνει πριν από 3,5 χρόνια. Δεν σου το είπαμε, όχι
γιατί δεν θέλαμε, αλλά για να μη σε στενοχωρήσουμε,
επειδή δεν ήσουν σε θέση να καταλάβεις και να αντιμε-
τωπίσεις ότι είχε συμβεί. Όταν μας ρωτούσες, σου λέγαμε ότι είναι στο νοσο-
κομείο και πειθόσουν. Τώρα είστε παρέα και θα τα λέτε, όπως τα λέγατε
εβδομήντα χρόνια μαζί, πάντα αγαπημένοι. Φτιάξατε με τον παππού μας μια
καλή οικογένεια. Σας βρήκαν και συμφορές, όμως σταθήκατε όρθιοι. Αφήσα-
τε πίσω σας τα τέσσερα παιδιά σας και τις δύο νύφες σας, δέκα εγγόνια και
δώδεκα δισέγγονα, τα οποία θα σε θυμούνται και εσένα και τον παππού μας.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σας σκεπάζει μαζί με τον παππού. Θα σε θυμό-
μαστε για πάντα”.

                                                                                                           Τα εγγόνια σου
Ευχαριστήριο: Ευχαριστούμε όλους τους συγγενείς και φίλους που συ-

νόδευσαν στην τελευταία της κατοικία τη μητέρα μας και γιαγιά μας Γεωργία
Δ. Βέργου.

Τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δισέγγονά της.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, 90 ΕΤΩΝ.
Απεβίωσε  στην Αθήνα στις 28/11/2008, μετά α-

πό ολιγόμηνη νόσηση.  Γεννήθηκε το 1918 στο χω-
ριό Τουθόα. Το 1943 παντρεύτηκε στο χωριό τον
Παναγή  Κωνσταντόπουλο και απέκτησαν  τέσσερα
παιδιά, 11 εγγόνια και 4 δισέγγονα. Η γιαγιά Μαρί-
να πάλεψε στη ζωή της να αναθρέψει τα παιδιά της,
ιδιαίτερα  τα δύσκολα χρόνια μετά την Κατοχή. Στά-
θηκε, όπως όλες οι γυναίκες  του χωριού μας, ακού-
ραστη σύντροφος και στήριγμα στο σύζυγό της τό-
σο στη σκληρή ζωή στο χωριό όσο και στην Αθήνα
πού μετακινήθηκαν, πριν από σαράντα και πλέον
χρόνια, για ένα νέο ξεκίνημα. Πάντα υπομονετική και πρόσχαρη είχε μια καλή
κουβέντα για όλους και για τους μικρότερους μια καλή συμβουλή  και μια
ορμήνεια.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα του Μπουλούτσου πού τη σκέπασε.

ΣΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 62 ΕΤΩΝ
Ο Αποστόλης γεννήθηκε στο Σέρβου το 1946.

Τελείωσε το δημοτικό σχολείο στο χωριό και το
Γυμνάσιο στη Δημητσάνα. Σε ηλικία 18 ετών έφυγε
από το χωριό και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Τα
πρώτα χρόνια ασχολήθηκε μαζί με τον πατέρα του
στις οικοδομές και στη συνέχεια εργάσθηκε ως
εμποροϋπάλληλος σε κατάστημα λευκών ειδών.
Παντρεύτηκε την Μαρία-Θέμιδα Σταματίου που έ-
χει γεννηθεί στο Κάιρο και απέκτησε τρεις γιους.
Είχε την ευτυχία να ιδεί τα παιδιά του να προκό-
βουν και ο μικρότερος γιος του Γιάννης του χάρισε
δύο εγγόνια που του είχαν ιδιαίτερη αδυναμία και τον αγαπούσαν πάρα πολύ.
Δεινός πρεφαδόρος ο Αποστόλης, έδινε μάχες στο καφενείο του Ρουσιά με
άλλους πρεφαδόρους, έδινε ζωή στο χωριό κερνούσε τους πάντες και ήταν
αγαπητός από όλους όσους τον γνώριζαν. Τα τελευταία χρόνια τον περισσό-
τερο καιρό τον περνούσε στο χωριό, που το αγαπούσε ιδιαίτερα όπως και
τους πατριώτες.  Ενδιαφερόταν για το συλλογικό καλό και δεν άντεχε την
αδικία. Ο Αποστόλης ήταν σοβαρός άνθρωπος, μετρημένος, δεν φρόντιζε
όμως την υγεία του όσο έπρεπε και δεν ήταν υπάκουος στις οδηγίες των
γιατρών. Έφυγε από τη ζωή στις 18/1/09 μετά μακροχρόνια μάχη με την
αρρώστια, χωρίς ποτέ “να το βάλει κάτω”.  Η κηδεία του έγινε στο Μενίδι, με
τη συνοδεία των συγγενών του, πολλών Σερβαίων και πολλών φίλων και
κατοίκων της περιοχής, που ήταν γνωστός και αγαπητός γιατί πολλούς είχε
εξυπηρετήσει. Ο εγγονός του, Αποστόλης Ιωάννη Στρίκος, του παραγγέλνει
με την εφημερίδα μας: “Παππού σε αγαπώ και θα μου λείψεις”. Από όλους
μας θα λείψει ο Αποστόλης. Ευχόμαστε ο Θεός να τον αναπαύει.

ΚΟΥΡΜΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, 43 ΕΤΩΝ
Πέρασαν κιόλας πενήντα ημέρες από τότε που

έφυγε από κοντά μας η αγαπημένη μας ανιψιά Πα-
ναγιώτα (Πέννυ) Κουρμούση, το γένος Μπόρα, κό-
ρη της Κούλας του Χρήστου Μπόρα. Γεννήθηκε στο
Τορόντο του Καναδά. Εκεί σπούδασε και πήρε το
πτυχίο της Μικροβιολόγου. Όμως η μοίρα της έπαι-
ξε άσχημο παιχνίδι. Η αρρώστια τη βρήκε στα τριά-
ντα επτά της χρόνια. Με την ελπίδα και το χαμόγελο
στα χείλη έδωσε άνιση μάχη, έχοντας στο πλευρό
της πάντα τους λατρεμένους της γονείς και τον α-
γαπημένο της αδελφό Δημήτρη. Όμως η αρρώστια
τη νίκησε στα 43 της χρόνια και έφυγε χωρίς ν’ απολαύσει τις χαρές της
ζωής. Αγαπούσε πολύ την Ελλάδα. Το όνειρο της ήταν να επιστρέψει εδώ
και να χαρεί τον ήλιο, το γαλάζιο ουρανό και τη θάλασσα. Δεν πρόλαβε να
εκπληρώσει τα όνειρα της. Έτσι οι γονείς και ο αδελφός της πήραν τη μεγά-
λη απόφαση. Την έφεραν στην Ελλάδα, έστω και μετά θάνατον. Η κηδεία και
η ταφή έγιναν στο κοιμητήριο Χαλανδρίου.
Θα σε θυμόμαστε πάντα αγαπημένη μας ανηψιά και εξαδέλφη Πέννυ.
Καλό σου ταξίδι.  Οι θείοι, τα ξαδέλφια.
Στη μνήμη της, η οικογένεια της πρόσφερε 200 Ευρώ, στην εκκλησία “Η

Κοίμηση της Θεοτόκου”.

ΚΥΡΙΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 41 ΕΤΩΝ
Γιος της Κατερίνας  Νίκου Σχίζα, η οποία είχε

μεταναστεύσει στην Αυστραλία το 1966. Ο άτυχος
Μπάμπης πνίγηκε σε ποτάμι της περιοχής Αδελαΐ-
δας, όπου διέμενε, κάτω από αδιευκρίνιστες συν-
θήκες. Είχε έρθει το περασμένο καλοκαίρι στην Ελ-
λάδα, μαζί με τη μητέρα του, κάθισαν 4 μήνες και
πέρασαν πολύ ωραία.
Στη μητέρα του, στην αδερφή Πόλη, στα ανίψια

του στην Αυστραλία καθώς και στους θείους του
και ξαδέρφια του στην Ελλάδα, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια.

                                                                                                                       Γ. Δ. Β.

 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ  ΑΓΓΕΛΗ, 91 ΕΤΩΝ
Ένας ακόμη πατριώτης μας έφυγε από τη ζωή

στις 13 Φεβρουαρίου στο Νοσοκομείο της Τρίπο-
λης και ετάφη την επομένη στο χωριό του, τα Σαρλέ-
ικα. Γεννήθηκε στο χωριό μας το 1918 και από
το 1925 περίπου ζούσε στα Σαρλέικα, όπου με-
τακόμισε ο πατέρας του Αγγελής (αδερφός του
αείμνηστου Γιατρού Ι. Δημόπουλου). Εκεί είχε
τα κτήματά του. Το σπίτι του στο χωριό είναι το
σημερινό σπίτι του Μήτσιου Π. Ρουσιά.

“Μήτσιο, δεν υπάρχουν λόγια να σου γράψω για τους αγώνες που
έχεις κάνει στη ζωή σου καθότι ήσουν μοναχογιός με πέντε αδελφές
και τον πατέρα σου τυφλό από ατύχημα για περισσότερα από είκοσι
χρόνια. Παρόλα αυτά τα κατάφερες μαζί με την άξια σύζυγό σου Ασή-
μω. Αποκτήσατε τρία υπέροχα παιδιά, τα σπουδάσατε σε ανώτατες
σχολές και τα καταστήσατε κοινωνικά άξια και καλά αποκατεστημένα
με πολύ καλές θέσεις στις εργασίες τους και πέντε εγγόνια που και
αυτά με τη σειρά τους διαπρέπουν στις σπουδές τους και στις εργασί-
ες τους (οι εγγονές σας), καθότι περάτωσαν τις σπουδές τους. Δε
νομίζω ότι θα είναι κάποιος που να σε ξεχάσει διότι ήσουν πάντα
μπροστά σε ό,τι χρειαζόταν. Πρωτοστάτησες να γίνει ο δρόμος στα
Σαρλέικα, το υδραγωγείο, το Ηλεκτρικό (ΔΕΗ), καθώς και το τηλέφω-
νο του ΟΤΕ (το μοναδικό) και εξυπηρετούσες όλο το χωριό για πάρα
πολλά χρόνια. Τι να σου πρωτοθυμηθώ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που
σε σκέπασε, αγαπητέ εξάδελφε. Στην Ασήμω, στα παιδιά και εγγόνια
σου, καθώς και στις αδελφές σου και ανίψια και γενικά σε όλους,
εύχομαι να είναι καλά και να σε θυμούνται. Θα σε θυμόμαστε για
πάντα”.

Γ. Δ. Βέργος
Ευχαριστούμε θερμά όσους συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας για

τη απώλεια του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού.
Η οικογένειά του.

ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 70 ΕΤΩΝ
Ήταν πρώτος ξάδερφος του Τάκη του Θανάση Σχίζα, του Παρα-

σκευά του Αντρέα Στρίκου κλπ. Ήταν γιος της Άννας, κόρης του Θα-
νάση Στρίκου, η οποία είχε παντρευτεί στου Ψάρι. Ζούσε στον Άγιο
Φανούριο και είχε το περίπτερο στην πλατεία Αττικής, πίσω από το
σταθμό ΗΣΑΠ. Ήταν παντρεμένος και είχε 2 κόρες και ένα γιο. Σκο-
τώθηκε σε τροχαίο, βγαίνοντας από το αυτοκίνητό του να περάσει
απέναντι.
Στην οικογένειά του τα θερμά μας συλλυπητήρια.

ΣΤΡΙΚΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ,  75 ΕΤΩΝ
 Άφησε την τελευταία της πνοή στην Αθήνα,

στις 11.1.2009, ύστερα από ανίατη ασθένεια. Η
κηδεία της έγινε στο χωριό με τη συνοδεία συγ-
γενών, φίλων και συγχωριανών. Η Κανέλλα ή-
ταν το τρίτο παιδί του Πανάγου του Δημόπου-
λου  (Δημόγιαννη). Παντρεύτηκε τον Αποστόλη
Κων. Στρίκο και απέκτησαν δύο παιδιά τον Κώ-
στα και τον Παναγιώτη, τα οποία πρόκοψαν στη
ζωή τους και ζουν στην Αθήνα καλά αποκατα-
στημένα. Έμενε πολλούς μήνες του χρόνου στο
χωριό, ήταν φιλήσυχη, καλόκαρδη και αγαπητή σε όλους τους πατριώ-
τες.
Ας είναι ελαφρό το χώμα του Μπουλούτσου που την σκέπασε.
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ΝΕΑ ΤΟΥ  ΤΟυ ΣΕΡΒΟΥΝΕΑ ΤΟΥ  ΤΟυ ΣΕΡΒΟΥΝΕΑ ΤΟΥ  ΤΟυ ΣΕΡΒΟΥΝΕΑ ΤΟΥ  ΤΟυ ΣΕΡΒΟΥΝΕΑ ΤΟΥ  ΤΟυ ΣΕΡΒΟΥ
Από το συμπολίτη μας Νίκο Παπαγεωργίου. (Επιλέξαμε από την εφη-

μερίδα “Γορτυνία”, που δημοσιεύτηκαν, τα πλέον ενδιαφέροντα).

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
1) ΣΤΡΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.
*100 €,  Στρίκος Παρασκ. Κώστας
*50 €  Μπόρας Χρήστος
2) ΒΕΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
*100 € Ελένη Ν. Παπαθωμοπούλου
*60 € Κωνσταντίνος Σχίζας
3 )ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ

*500 € η οικογένειά της, και το χωράφι
στου Μπουλούτσου, κάτω από τη “Λιμνί-
τσα”,  για επέκταση του Νεκροταφείου.
*50 € Κωνσταντοπούλου-Κούλη Βενετία
4) ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
*100 € Παγκράτη-Μπαλωμένου Παναγιώ-

τα.
5) ΤΡΟΥΠΗ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
*50 € Στρίκου-Κανελλοπούλου Βασιλική.
6) ΚΟΥΡΜΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ
*200 € η οικογένειά της

Ευχαριστήρια
Στους αγαπημένους μας πατριώτες και

συγγενείς που συμμετείχαν στην κηδεία του
αδερφού μας και στον πόνο μας, ευχόμα-
στε να είναι όλοι τους καλά. Ευχαριστούμε
ιδιαίτερα τους μόνιμους κατοίκους του χω-
ριού μας που πρόσεχαν, ο καθένας με τον
τρόπο του, τον αδερφό μας και πολλές φο-
ρές τον πήγαιναν τα βράδια στο σπίτι. Επί-
σης ευχαριστούμε όλους όσους παραβρέ-
θηκαν στο Σαρανταήμερο μνημόσυνο, που
έγινε στις 23 Νοεμβρίου στην εκκλησία της
Αναστάσεως του Χριστού στο νεκροταφείο
Δάφνης. Πολύ μας συγκίνησε  που όλος αυ-
τός ο κόσμος ειδοποιήθηκε ο ένας με τον
άλλο και παραβρέθηκαν στο μνημόσυνο. Ευ-
χαριστούμε ακόμη τους γείτονες και φίλες
μας από τον Άγιο Δημήτριο που μας συμπα-
ραστάθηκαν.
Σας αγαπάμε και σας φιλούμε όλους. Αι-

κατερίνη Μπάρλα και Παναγιώτα Μπαλωμέ-
νου-Παγκράτη. Γιώργο, για σένα τι να πού-
με. Πολλά θα θέλαμε να πούμε. Άδειασε το
σπίτι μας για άλλη μια φορά. Αιωνία σου η
μνήμη, αγαπητέ μας αδερφέ.
Η αδερφή του Παναγιώτα προσφέρει

(κατ΄επιθυμίαν του αδερφού της) εκατό ευ-
ρώ για τις ανάγκες του ναού του Προφήτη
Ηλία στη μνήμη των γονέων τους Κωνστα-
ντίνου και Πηνελόπης Παγκράτη, του αδερ-
φού τους Ηλία, της γυναίκας του Γεωργίας,
του γαμπρού τους Ηλία Μπάρλα και  του
συζύγου της Γεωργίου Μπαλωμένου. Επί-
σης προσφέρει 30 ευρώ για την εφημερίδα.

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
Τις Ευχές

τους για το
2009 μας έστει-
λαν ο δήμαρ-
χος Ηραίας κ.
Σταύρος Χρι-
στόπουλος, ο
δήμαρχος Λα-
γκαδίων κ. Ευ-
στ. Κούλης και
ο ιερέας του
χωριού μας
πρωτοπρεσβύ-
τερος Σωτήριος
Χούσος.
Ο πατέρας

Σωτήριος μας γράφει:
“Αγαπητέ Πρόεδρε, Αγαπητά μέλη. Άπαντες

εν Χριστώ.
Σας εύχομαι εγκάρδια κάθε ευλογία από τη

φάτνη εις την οποία γεννήθηκε ο Ιησούς Χρι-
στός, ο Θεός μας και Σωτήρας μας. Το αστέρι
που οδήγησε τους μάγους μέχρι την Βηθλεέμ
να οδηγεί και εμάς και όλους όσους πιστεύου-
με στο όνομά του, στην αγάπη του και στη
δύναμή του.
Έτη πολλά και ευλογημένα και μια ευλογη-

μένη και ευτυχισμένη χρονιά το 2009”.

Για το βιβλίο “Θυμήσου τα παλιά”
του  Γεωργίου Ν. Παγκράτη

Από το Βασίλη
Κ. Σχίζα

Είκοσι βιωματικές ι-
στορίες του άμεσου
περιβάλλοντός του, οι
οποίες διαδραματί-
στηκαν τέσσερις–πέ-
ντε δεκαετίες πίσω,
στο ορεινό-φτωχό χω-
ριό του στην κεντρική
Πελοπόννησο, συνέ-

λεξε – έγραψε και εξέδωσε σε βιβλίο με τον τί-
τλο “Θυμήσου τα παλιά”, ο εν ενεργεία δημοδι-
δάσκαλος Γεώργιος Παγκράτης.
Ζώντας τον παλμό της κοινωνίας της επαρχίας

όπου τα ήθη δεν αλλοτριώθηκαν ακόμη από το
“βίαιο πέρασμα του πολιτισμού”, ο εκπαιδευτι-
κός της στοιχειώδους εκπαίδευσης, κατά την ο-
ποία διαμορφώνεται ο χαρακτήρας και σφυρη-
λατείται το υψηλό φρόνημα των Ελληνόπου-
λων, συγκέντρωσε το υλικό ανασκαλεύοντας
τη μνήμη του, γι’ αυτά τα είκοσι περιστατικά, τα
οποία αποτελούν πολιτισμική παράμετρο μέσα
από την καταγραφή των ηθών και της παράδο-
σης του τόπου καταγωγής του, αναφερόμενα
κυρίως στην μετεμφυλιακή εποχή. Ήταν τότε
που οι γάμοι γίνονταν με συνοικέσιο ή που γύ-
ριζαν στα χωριά μπουλούκια οι τσιγγάνοι πρα-
ματευτές. (Ο συγγραφέας ευγενώς, αποφεύγει
να τους χαρακτηρίσει και διακονιάρηδες). Ήσαν
χρόνια δύσκολα. Οι οικόσιτες κότες “αδέσποτες
στους δρόμους” έμπαιναν στην αυλή της γειτό-
νισσας και τότε γίνονταν καμιά φορά προσφυ-
γές  στα δικαστήρια όπου καταγράφονταν ευ-
τράπελα δικαστικά χρονικά. Ιστορίες από τη φτώ-
χεια, τη βιοπάλη και τη μαστοριά (ιδιόρρυθμη
εργατιά). Ο Γεώργιος Παγκράτης έγραψε αυτό το
βιβλίο για να θυμίσει σε όλους πως δεν ξέχασε
τον τόπο του. Ευφυώς μάλιστα αυτό το γενικεύ-
ει στον πρόλογό του λέγοντας πως “κανένας,
μα κανένας δεν ξεχνάει τον τόπο του και την
καταγωγή του”
Λίγα λόγια για τον συγγραφέα.
Γεννήθηκε στο χωριό Σέρβου της Γορτυνίας

από γονείς γεωρ-
γούς.
Τελείωσε το Δη-

μοτικό Σχολείο στη
γενέθλια γη, το χω-
ριό του και είχε τη
τύχη να έχει δασκά-
λους του αγνούς και
καλοσυνάτους αν-
θρώπους, από το ίδιο
το χωριό, όπως τον
Δάρα Γεώργιο και τον
Παπαθωμόπουλο Λεωνίδα. Σ’ αυτούς οφείλει τα
πρώτα του γράμματα, την αγάπη, την τιμιότητά,
την ευσυνειδησία και την αγάπη για το βιβλίο
και το διάβασμα. Τελειώνοντας το Δημοτικό φοί-
τησε στο Γυμνάσιο Λαγκαδίων από το οποίο και
απεφοίτησε. Πέρασε με υποτροφία στην Παιδα-
γωγική Ακαδημία Ρόδου, από την οποία πήρε
με άριστα το πτυχίο του.
Διορίστηκε και εργάστηκε σε δημόσια σχο-

λεία και συνέχισε να παρακολουθεί την επιστή-
μη του, την Παιδαγωγική, παρακολουθώντας σε-
μινάρια και παίρνοντας κι άλλα πτυχία όπως της
Σ.Ε.Λ.Δ.Ε. και της εξομοίωσης. Ζει μόνιμα στη Με-
γαλόπολη Αρκαδίας με τη σύζυγό του Παναγιώ-
τα Γεντέκου και τα τρία τους παιδιά. Είναι μέλος
της Ένωσης Αρκάδων Λογοτεχνών.
Ασχολείται με την ποίηση και τη λογοτεχνία

εκτός σχολείου. Ξεκίνησε με την ποίηση, από
το 1995 και  πολλά  ποιήματα του  είναι δημο-
σιευμένα σε τοπικές εφημερίδες του νομού. Το
βιβλίο του “Θυμήσου τα παλιά” αναφέρεται σε
ιστορίες του τόπου που φέρνουν στον αναγνώ-
στη αναμνήσεις που ο ίδιος έχει ζήσει.

Γ. Παγκράτης

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2008
 Ολοκλη-

ρώθηκε από το Δ.
Ηραίας η κατα-
σκευή της μάν-
δρας από “Σουλη-
νάρι” έως το χω-

ριό. Άλλαξε η όλη όψη του. “Ανέβηκαν οι μετοχές του”.
Έγινε και ανάπλαση των χώρων και στις δύο πηγές:
“Σουληνάρι και Τρανηβρύση”. Κάποιες “θυρίδες” έ-
κοψαν τη μονοτονία. Θα μπορούσαν να ήσαν περισσό-
τερες.

*Επίσης ο Δ. Ηραίας έκανε επισκευή της ασφάλτου,
από Σαρρά έως το Χωριό όπου υπήρχαν λακκούβες ή
νεροφαγώματα. Θαυμάσια η διαδρομή!

Μικρά ιστορικά: Όταν οι πρόγονοί μας “έβγαζαν
το καμίνι της κάτω Εκκλησιάς” στου “Μηλιάνθη”, θέλη-
σαν να κόψουν και τα πουρνάρια του Αγίου Ανδρέα
επειδή δεν είχαν ξύλα. Με το πρώτο έσπασαν δύο
τσεκούρια, κάτι που το θεώρησαν κακό οιωνό και εγκα-
τέλειψαν το κόψιμο.

Καλό συναπάντημα Νο1. Βριλήσια οδός Φλωρί-
νης μεγάλη επιγραφή: “Ιωάννης Σχίζας, ειδικός παθο-
λόγος συνεργ. Ιατρ. Κέντρου”. Από που κατάγεστε κ.
Σχίζα; Από το Άργος, αλλά έχω ακούσει  ότι η καταγωγή
μου είναι από του Σέρβου… Ποιο όνομα κυριαρχεί
στην ευρύτερη οικογένειά σας. Το Δημήτριος!

Συναπάντημα Νο2. Οδός Καρόρη 13 “Αποθήκη
Νεωτερισμών Θεόδωρος Σχίζας”. Από πού κατάγεστε;
Από τα Σκουτερά Αιτ/νιας, αλλά έχω ακούσει ότι είμα-
στε από του Σέρβου!

Η περάτωση της τοιχοποιίας στην είσοδο του χω-
ριού που πρόσθεσε ένα ακόμη ακριβό διαμάντι γεννά
μια εφικτή ιδέα: Τουλάχιστον στο επάνω μέρος του
δρόμου να φυτευτούν κυπαρίσσια. Ο Δήμος, το Τοπικό
και ο Σύνδεσμος μήπως θα έπρεπε από κοινού να
ορίσουν μια “εβδομάδα δενδροφυτεύσεως” με την ε-
θελοντική συμμετοχή όλων μας;

Με επιστολή του ο Αντ/ρχος Ηραίας κ. Αθ. Μπό-
ρας προς τους Υπουργόν Εσωτερικών, κ. Παυλόπου-
λον, τον Δήμαρχον Αθηναίων κ. Κακλαμάνην και τον
Πρ. της ΤΕΔΚΑ. κ. Μπαρούτσαν κάνει εν όψει; Του
“Καποδίστρια Νο 2” εφικτές προτάσεις προϊόν πεί-
ρας. Την επιστολή δημοσίευσε η “Γ” στο προηγ. “φ”. Ο
υπογράφων που έλαβε αντίγραφο από τον ίδιο, θα προ-
ωθήσει τις ιδέες, εκτός αν ο Καποδίστριας αναστα-
λεί…

Αποκαταστάθηκε από το Δ. Ηραίας η βατότητα με
“μπουλντόζα” και για οχήματα του δασικού δρόμου
από “ελικοδρόμιο” έως τον ανεμόμυλο. Επίσης και το
τμήμα του δρόμου από προσκυνητάρι Αγ. Ανδρέα έως Ι.
Ν. Αγ. Νεκταρίου.

Όλα τα  “Κωνστανταϊκα” σπίτια έχουν πάνω από
τις εισόδους, όπως και από τα παράθυρα το “ανακου-
φιστικό τόξο”. Αυτό που αποκαλύφτηκε με την αμμοβο-
λή στο “Φωταϊκο”, ιδιοκτησίας Θ. Γ. Τρουπή στην έξο-
δο προς τον εξώστη, είναι καταπληκτικό!

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009.
Στα γραφεία της Παγγορτυνιακής πραγματοποιή-

θηκε στις 7-12ου η Γ.Σ. του Συνδέσμου  με πρόεδρο  τον
κ. Π. Ν. Δάρα.

Η μικρή προσέλευση και η επικρατήσασα ένταση
(προς τι;) κυρίως για Κοιμητήριο και αναγραφή ή όχι
ονομάτων στο Ηρώο, όπως και μέχρι ποια χρονολογία
πρέπει να γραφούν, ήσαν αντιστρόφως ανάλογες προς
το επιτελεσθέν έργο και την όλη κινητικότητα του Συν-
δέσμου, η οποία δεν πρέπει να αποσιωπάται.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου ανέμενε έως τα μέσα της
εβδομάδας, όπως παρακάλεσε στη Γ.Σ., υποβολή υπο-
ψηφιοτήτων προκειμένου  την αμέσως επόμενη Κυριακή
να γίνουν αρχαιρεσίες, αλλά εις μάτην! Από υποχρέω-
ση προσήλθαν στα γραφεία, τόσο τα μέλη του Δ.Σ., όσο
και η εφορευτική επιτροπή. Ύστερα από διεξοδική ελεύ-
θερη συζήτηση και με τους προσελθόντες να ψηφίσουν,
αποφάσισαν για να μη διαλυθεί ο ιστορικός Σύνδε-
σμος, το παρόν Δ.Σ.  να συνεχίσει προσφέροντας τις
υπηρεσίες του και θα συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ.“εν ευ-
θέτω χρόνω”.Το Δ.Σ. από υπερβολική ευαισθησία μα-
ταίωσε κάποιες εκδηλώσεις. Όλοι οι παραβρεθέντες,
ύστερα από πρόταση συμπολίτη μας,  υπέγραψαν σχε-
τικό “πρωτόκολλο” προς κάλυψη των δραστηριοτήτων
του. Ως προς τη ματαίωση των εκδηλώσεων, που δεν
συμφωνούμε, πιστεύουμε ότι η απόφαση ελήφθη “εν
θερμώ”. Πάντως η μη έκθεση υποψηφιοτήτων δύναται
ν’ αναγνωσθεί άνετα και ως πλήρη αποδοχή της θητεί-
ας και του όλου έργου του Δ.Σ. Από κάθε άποψη είναι
υπέρ του, και προδίδει αδυναμία λήψεως ευθυνών δια-
δοχής.

Μικρά ιστορικά: Οι Νταραίοι (όπως και οι Πλα-
πουταίοι) προέρχονται από τα Σουλιμοχώρια της άνω

Μεσσηνίας (Επ.Τριφυλλίας). Είναι οι “Ντρέδες” Αρ-
βανίτες Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Η λέξη ντρές προέρ-
χεται από το αλβανικό Dhtes που σημαίνει τον ανυπό-
τακτο. “Οι ντρέδες ήσαν τραχείς στα ήθη τους αλλά
γενναίοι πολεμιστές”.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009
“Πολικό ψύχος” επικρατούσε κατά το διάστημα

των εορτών στου Σέρβου. Όσα σημεία του χωριού δεν
τα “έβλεπε” ο ήλιος είχαν ολικό παγετό. Οι βρύσες των
αυλών δεν λειτουργούσαν μέρα-νύχτα.

Και μία “ιδιοτροπία”της φύσεως: Μία γραμμή από
τη μέση του “Παλιόκαστρου” έφτανε στη “Ζαχαρού”προ-
χωρούσε έως το διάσελο της Αράχωβας και χώριζε τα
χιονισμένα εδάφη από τα μη. Σε ερώτηση ένας έδειξε
το σύννεφο και ο Ι. Ρουσιάς το Θεό!

Εκχιονιστικό του Δήμου Ηραίας καθάρισε από
την πρώτη ημέρα το δρόμο και παρέμενε σε κατάσταση
ετοιμότητας.

Μικρή προσέλευση ξενιτεμένων και φίλων στο χω-
ριό κατά τις εορτές: Χριστούγεννα 16 άτομα στην εκ-
κλησία και Πρωτοχρονιά 18! Βέβαια πάντως έκαμε κρύο
δυνατό. Την μεθεπόμενη όμως 2-1ου ήλθαν πολλοί.

Μουντός, βαρύς και υπόκωφος ο ήχος από τις
καμπάνες της εκκλησίας και του ρολογιού. Αιτία: “χιό-
νια στο καμπαναριό”.

Χάρμα οφθαλμών το βραδινό θέαμα του χωριού
που ξεχώριζαν τα σπίτια με τον εορταστικό διάκοσμο.
Στα  “Παπαδιαμάντεια” Χριστούγεννα συνέβαλαν δια-
ταράσσοντας ευχάριστα τη γαλήνη, οι παιδικές φωνές
που έψαλαν τα κάλαντα των δύο παιδιών του κ. Γ.
Λιατσιόπουλου.

“Ρεβεγιόν” Πρωτοχρονιάτικο από πολλούς κα-
τοίκους και των δύο φύλων έγινε στο κατ/μα του κ. Ι.
Ρουσιά.

Έλλειψη αισθητή σε προσωπικό στελέχωσης της
εκκλησίας. Το μεγάλο κενό κάλυψαν οι κ. Γ. Λ. Βέργος
ως ψάλτης και η Κα Μαρ. Αν. Γεωργακοπούλου-Δαβε-
ρώνα ως ψάλτης, επίτροπος κ.α. Ο π. Σωτήριος εξήρ-
χετο και πατούσε το κουμπί για την καμπάνα! Η ίδια
ακολούθησε τον π. Σωτήριο και κατά τον αγιασμό των
σπιτιών.

Τσιμεντοστρώθηκαν η είσοδος του Κοιμητηρίου
καθώς και οι εσωτ. διάδρομοι από τον Δ. Ηραίας.

Συζήτηση με τον Αντ/ρχο Ηραίας κ. Αθ. Μπόρα:
Το εσωτ. Δίκτυο υδρεύσεως έχει όλο αντικατασταθεί,
όπως και το εξωτερικό από πηγή έως “Τρανβρύση”
από τον Δ. Ηραίας με αμιαντοσωλήνες ευρωπαϊκών
προδιαγραφών. Το υπόλοιπο θ’ ακολουθήσει. Οι σω-
λήνες έχουν μεταφερθεί στην Αγ. Παρασκευή. Ως εκ
τούτου με την ολοκλήρωση θα έχουμε το υγιεινότερο
νερό με φυσική ροή.

Και μία συγκριτική πληροφορία από την ίδια πηγή:
Η Δημητσάνα έχει πεπαλαιωμένο δίκτυο και αρχίζει ο
πολίτης, εν προκειμένω ο δημότης, είναι και πρέπει
διεκδικητικός. Αλλά δεν πρέπει ν’ αποσιωπώνται και
όσα γίνονται… Η μάνδρα εισόδου (στολίδι) το δίκτυο
υδρεύσεως όπως και το πολ. Κέντρο και όχι μόνο,
είναι έργα πνοής.

Οι συνεχείς βροχές και χιονοπτώσεις είχαν ως
αποτέλεσμα η υπερχείλιση που ευρίσκεται πάνω α-
πό τις κορύτες της “Τρανηβρύσης” να έχει και αυτή
“μπουρίσει”.

Μικρά ιστορικά: Αρχείο Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Το άλλοτε  “παπαδοχώρι” Σέρβου είχε το 1834 τον
Θωμά Τρουπή (Παπαθωμά) έγγαμο 45 ετών χειροτο-
νημένο το 1827, ο οποίος λειτουργούσε από το ίδιο
έτος “εις το Τουρκόψαρι”. Ταυτόχρονα τον Νικόλα-
ον Δάραν (Παπανικόλα) 43 ετών έγγαμο, χειροτονη-
μένο από1832 που λειτουργούσε “εις το χωρίον Σέρ-
βου”.Την ίδια εποχή του Σέρβου είχε 49 οικογ., του
Ψάρι 18 και του Λυκούρεσι “που στερείται ναού” 11.

Κυκλοφόρησε η επετηρίδα “ΜΑΡΑΘΑ” 2009. Ό-
ποιος επιθυμεί μπορεί να τα λάβει από το κατ/μα
νεωτερισμών του Τροπαιάτη φίλου κ. Γ. Βεργέτη, Κολο-
κοτρώνη και Πραξιτέλους, δωρεάν.

  Ν. Γ. Π.

   “ΣΥ ΕΙΠΑΣ”
O μη Αρκάς ξένος που επεσκέφθη κατά το Ν. Γ. Π. το χωριό μας και σχολίασε τα του δρόμου στο

Σουλινάρι, συνέχισε το δρόμο του στο χωριό και έφτασε στη Ράχη. Εκεί, αγναντεύοντας προς το επάνω
χωριό, είδε έναν ταλαίπωρο οδηγό που αγκομαχούσε το αυτοκίνητό του να ανέβει από το δρόμο κάτω
από την καινούρια πλατεία προς τη λακαθάνιζα. Ακούστηκε να λέει: Χάθηκε να τραβηχτούν 20 πόντους
μέσα να μπορούν να περνούν τα αυτοκίνητα;

“Σύ είπας” και συ πρώτος “ήρξασο χειρών αδίκων”, γιατί από το Σουλινάρι μέχρι το χωριό ο δρόμος
είναι φαρδύς, χάρη στη γενναιόδωρη προσφορά των πατριωτών.

                                                                                                                                    Γ. Δ. Β.

*Στις 22 Μαρτίου, στο ένθετο της εφημερίδας “Έθνος”, θα υπάρχει αναφορά στο χωριό μας Σέρβου και
σε άλλα χωριά της Γορτυνίας, σχετικά με μνημεία της Ελληνικής επανάστασης του 1821, τη δράση του
Κολοκοτρώνη κλπ. Τα στοιχεία επιμελήθηκε ο Σερβαίος ιστοριοδίφης Ν. Παπαγεωργίου.   
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Από τον Τύπο της Περιοχής

Η Ξέλαση
Η “ξε” σημαίνει βγαίνω

έξω, φανερώνω. Και το α-
ντίθετο απ’ ό,τι το β΄ συν-
θετικό. Π.χ. βρακώνω. Το
αντίθετο του, ξε-βρακώ-
νω. Βάφω. Το αντίθετο
του ξε-βάφω. Βιδώνω, ξε-
βιδώνω., ξε-γράφω, ξε-
ζεύω, ξε-θάβω, ξε-πλένω,
ξε-τρυπώνω κ.λ.π., κ.λ.π.
(Κι’ είναι η πρόθεση εξ
(εκ) που έγινε ξε. Π.χ. εκ-

σπώ  ξε-σπώ. Και με την ξε αποδίδουμε άλλες καταστά-
σεις και έννοιες. Γι’ αυτά κάτι είπαμε όταν μιλούσαμε για την
ξε-συνέρια. Και τώρα ως εισαγωγή για τη λέξη που θα κουβε-
ντιάσουμε. Και δεν είναι άλλη από την ξέλαση.
Ποιος από τους μεγαλύτερους του χωριού δεν ξέρει την

ξέλαση; Ποιος ή ποια δεν πήγε σε ξέλαση; Σε ομαδική εργα-
σία για να ξεφυλλίσουν το αραποσίτι, για να ξάνουν μαλλιά,
σε δανεικαριά; Να φυτέψουν, να σκάψουν αμπέλι; Και εκεί
στην ξέλαση δεν αστειεύτηκε, δεν τραγούδησε, δεν άκου-
σε παραμύθια;
Και να ’ναι και τούτη η λέξη καταδική μας. Πουθενά αλλού

δεν τη λέγανε. Μόνο εκεί και στα κοντινά χωριά. Και κανένα
λεξικό δεν τη γράφει.
Κανονικά θα έπρεπε να λέγεται ξε-έλαση. Όμως το διπλό ε

δεν χρειάζεται και ούτε το θέλει η γλώσσα μας κι’ έμεινε ξέλα-
ση.(εξ-έλαση  ξε-έλαση ξέ-λαση. Όπως εξ-αιθαλίζω = α-
πομακρύνω, διώχνω τις αιθάλες, τις καπνιές από το τζάκι, έγινε
ξε-αιθαλίζω  ξαιθαλίζω. Αυτή είναι η πορεία και στην ξέλαση
και στο ξαιθαλίζω.
Και είναι τούτη η δική μας ξέλαση η αρχαία έλασις με την εξ

μπροστά: εξέλασις. Από το ρήμα ελαύνω που σημαίνει βάζω
κάτι σε κίνηση, πορεύομαι έξω, προβαίνω, απομακρύνω, χτυπώ
με το σφυρί. Και χίλιες άλλες σημασίες έχει αυτό το ελαύνω και
εξελαύνω. Και παράγωγα χίλια. Από την επέλαση, το ελατήριο
και τον κωπηλάτη και τον ποδηλάτη και αρματηλάτη και τα
ζωήλατα, την απέλαση και την ....ξέλαση
Ακόμη και φυτεύω αμπέλι σε σειρές σημαίνει το ελαύνω. Να

τώρα το παράδειγμα του Θοδωρή Τρουπή “τ’ αμπέλια δεν φυ-
τεύονται μ’ έναν. Θέλουν ξέλαση” Και ο αρχαίος πρόγονος μας
τό ’λεγε το ίδιο τούτο: “ελαύνω όρχον αμπελίδος” = φυτεύω
αμπέλι σε αράδες (σειρές). Μπορεί όμως να σημαίνει και “σκά-
βω το αμπέλι σε κουτρούλια”.
Και σε αυτό το τελευταίο με οδηγεί στη λέξη όρχος που

σημαίνει: ό,τι προστατεύει, περιφράσσει. Το έρκος=το τείχος
(του Σοφοκλή). Και ήταν ο Αίας με τις τεράστιες πλάτες “έρκος
Αχαιών” (το τείχος των Αχαιών). Αυτός λοιπόν ο όρχος, μήπως
σχετίζεται με τα κουτρούλια; (Αλλού τα λένε καβάλια, επειδή
καβαλάνε κατά κάποιον τρόπο, είναι πιο ψηλά και ποικιλοτρό-
πως προστάτευαν και ωφελούσαν τα κλήματα του αμπελιού.
Και μήπως ακόμη και οι όρχεις που έχουν το ίδιο σχήμα και
διάταξη με τα κουτρούλια ένθεν και ένθεν του κλήματος και ως
ήχος είναι ίδιος (όρχος–όρχις), μήπως, λέω, είναι σχετικά; (Βρε
του κερατά το παιχνίδι! Από την ξέλαση ξεκινήσαμε και δέστε
που μας έβγαλε!)
Για ....ξέλαση κινήσαμε και να που καταλήξαμε. Σε τι ωραία

πράγματα!. Στραβά, ίσια δεν ξέρω. Για ένα όμως είμαι σίγουρος.
Ότι αυτή είναι ομορφιά της γλώσσας μας. Άλλωστε τέτοια ήταν
και η ξέλαση. Με τα αστεία της, τα καλαμπούρια της και τα
απρόβλεπτα της. Και ποτέ δεν ήξερες από πριν τι θα συμβεί
στην ξέλαση. Έτσι και εμείς εδώ. Σε αυτόν τον περίπατο της
γλώσσας μας. Την απάντηση δεν την ξέρουμε εκ των προτέ-
ρων. Δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε στο δρόμο. Ψάχνοντας
πάμε. Και από τό’να στ’ άλλο έρχεται τ’ αναπάντεχο. Κάνει το
χρόνο να γεννοβολάει. Έτσι πορεύεται και η ζωή η ίδια άλλω-
στε. Με τους δικούς της νόμους τους αόρατους, φύλλο-φύλλο,
αναπάντεχα. Και σαν παιχνίδι, σαν ταξίδι, αφήνει και μια ωραία
ανάμνηση.
Η ξέλαση λοιπόν από το εξ-ελαύνω ΰ εξ-έλαση ΰ ξέ-λαση.

Και όλες οι ξέλασες ήσαν εξ ΰ έξω. Ή αν ήσαν σε κλειστό χώρο
καμιά φορά (ξεφύλλισμα αραποσιτιού, ξάσιμο μαλλιών κ. ά.
που και αυτά έξω ήσαν, π.χ. το ξεφύλλισμα του αραποσιτιού
εκτός κυρίας κατοικίας, σε οικίσκο ή στο αλώνι), το ίδιο το είδος
της εργασίας, η εργασία καθ’ εαυτή δήλωνε καθαρά το έξω.
(Αποκάλυπτε π.χ. τον καρπό τ’ αραποσιτιού. Αφαιρούσαν τα
πούσια κι’ έβγαινε ο καρπός έξω). Έξενε τα μαλλιά κ.λ.π.

Όμως αρκετά με την
δική μας την  ξέλαση.
Γιατί το ελαύνω δεν ε-
ξαντλείται ποτέ. Θυμά-
στε που είπαμε ότι η ι-
στορία μιας λέξης είναι
μεγαλύτερη από την ι-
στορία μιας εκστρατεί-
ας; Εδώ έχει απόλυτη ε-
φαρμογή.

Του Αθανασίου Στρίκου  Ταξιάρχου ε.α. - Δασκάλου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΡΒΟΥ 1943-1949ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΡΒΟΥ 1943-1949ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΡΒΟΥ 1943-1949ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΡΒΟΥ 1943-1949ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΡΒΟΥ 1943-1949
Ãåùñãßïõ
Ä. ÂÝñãïõ

Στα μαύρα και δύσκολα
χρόνια της Κατοχής και του
εμφυλίου πολέμου είχα την
τύχη να εγγραφώ στο Δημο-
τικό Σχολείο του χωριού μας
και στη συνέχεια στο Γυμνά-
σιο  Λαγκαδίων.
Είμαι γεννημένος το 1937

και το έτος 1943 γράφτηκα
στην πρώτη τάξη του Δημο-
τικού με  δάσκαλο τον αεί-
μνηστο ×ñ. ÄÜñá. Μόνο τρεις ημέρες έμεινα στην πρώτη τάξη,
γιατί την τέταρτη με “προβίβασε” στη δευτέρα τάξη διότι…ήξερα
να διαβάζω όλο το βιβλίο της πρώτης. Για καλή μου τύχη, ο πατέρας
μου είχε αγοράσει το βιβλίο από την προηγούμενη χρονιά. Στη
δευτέρα τάξη δάσκαλός μου ήταν ο κ. Âáó. ÄÜñáò.
Τη χρονιά 1943-44 το σχολείο λειτούργησε για 2-4 μήνες. Ύστε-

ρα έκλεισε για αρκετό διάστημα –γύρω στα 2 χρόνια– και άνοιξε
ξανά τη σχολική χρονιά 1945-46, αφού είχαν φύγει οι Γερμανοί.
Τον Φεβρουάριο του 1946 επειδή είχαμε μείνει πίσω χρονικά (ήταν
παιδιά 15 ετών, ίσως και μεγαλύτερα, που δεν είχαν τελειώσει το
σχολείο), προβιβαστήκαμε στην επόμενη τάξη. Έτσι, βρέθηκα στην
τετάρτη τάξη, μετά από 8-10 μήνες συνολικής φοίτησης στο σχο-
λείο, και τον Ιούνιο τελείωσα την τετάρτη τάξη. Δάσκαλος εκείνη τη
χρονιά ήταν ο αείμνηστος Äçì. Ó÷ßæáò και η αείμνηστη ÂÜóù
Óùôçñïðïýëïõ από τη Ζάτουνα, για μικρό διάστημα. Την επόμενη
χρονιά, 1946-47, είχαμε μόνο τη Σωτηροπούλου, όπως και τη σχο-
λική χρονιά 1947-48, οπότε το σχολείο έκλεισε λόγω του εμφυλίου
πολέμου. Εγώ όμως είχα πλέον τελειώσει.
Η διδασκαλία όλα αυτά τα χρόνια γινόταν ως εξής: Το πρωί έκανε

μάθημα η τρίτη, τετάρτη, πέμπτη και έκτη τάξη και το απόγευμα η
πρώτη και η δευτέρα. Περίπου 200 παιδιά ήταν γραμμένα τουλάχι-
στον τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά κάθε μέρα έρχονταν στο σχο-
λείο 100-130 παιδιά. Τα υπόλοιπα  ήταν είτε με τα γίδια -εκείνη την
εποχή οι περισσότεροι είχαν 20-30 ζώα-, είτε σε άλλες αγροτικές
εργασίες. Όσο για τα κορίτσια, θα βοηθούσαν στο σπίτι στις δου-
λειές ή στο μεγάλωμα των μικρότερων αδελφών τους. Εξάλλου η
νοοτροπία της εποχής ήταν να μάθουν να ζυμώνουν, να μαγειρεύ-
ουν, να πλένουν, να κουβαλούν ξύλα ζαλωμένες, να υφαίνουν και να
κάνουν, γενικά, δουλειές του σπιτιού ή αγροτικές. Όσο για τα γράμ-
ματα, ήταν αρκετό να ξέρουν να γράφουν το όνομά τους και να
διαβάζουν συλλαβιστά. Δεν γίνεται λόγος για διδακτικά βιβλία. Επι-
πλέον δεν υπήρχαν καθόλου βοηθητικά βιβλία. Ήταν ευτυχής ό-
ποιος είχε κάποιο παλιό αναγνωστικό, παρόλο που μπορεί να του
έλειπαν και αρκετές σελίδες. Τα δε τετράδια που είχε ο καθένας
ήταν 2 ή το πολύ 3, δηλαδή αντιγραφής, αριθμητικής και σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις, έκθεσης. Οπωσδήποτε είχαμε την πλάκα σε  ξύλι-
νο πλαίσιο με το κονδύλι και το σφουγγάρι, που στη μία όψη της
ήταν  τεσσαραχάρακτη για να μάθουμε να γράφουμε σε ίσες γραμ-
μές και από την άλλη όψη ήταν  γραμμογραφημένη σε τετραγωνάκια
για πράξεις αριθμητικής. Όσο για τα μολύβια και το μελάνι; Δύο ή
τρία αδέλφια μοιράζονταν ένα μολύβι κόβοντάς το στα δύο ή τρία,
ενώ πολλές φορές φτιάχναμε μελάνι από τα φύλλα παπαρούνας,
βράζοντάς τα μέχρι να πήξουν λίγο.
Κατά τα χρόνια 1946-48 ήταν διορισμένος δάσκαλος από τους

αντάρτες για μικρό διάστημα ο κ. Ãéþñãïò Áíáóôáóüðïõëïò, ο
οποίος είχε έρθει πολύ λίγες φορές για να διδάξει. Η Óùôçñïðïý-
ëïõ μας είχε πει ότι, αν κάποια μέρα ερχόταν στο σχολείο κάποιος
ένστολος (από το στρατό ή αντάρτης) και μας ρωτούσε αν ο κ.
Áíáóôáóüðïõëïò διδάσκει, να απαντούσαμε ανάλογα με την στά-
ση της δασκάλας απέναντί του. Δηλαδή, αν η δασκάλα αποκαλούσε
τον επισκέπτη “κύριο” (π.χ. κ. Λοχαγέ ή κάπως έτσι), έπρεπε να
πούμε ότι δεν έχει έρθει ποτέ. Αν όμως τον αποκαλούσε “συναγω-
νιστή”, έπρεπε να πούμε ότι κάθε μέρα μάς έκανε μάθημα και εκείνη
την ημέρα δεν είχε έλθει λόγω ασθένειας.
Έτσι, το 1948, σε ηλικία 11 ετών, τελείωσα τις σπουδές μου στο

Δημοτικό (ας σημειωθεί ότι το σχολείο στεγαζόταν στο σημερινό
ιατρείο) μέσα σε συνολικά 3 έως 3 ½  χρόνια για όλες τις τάξεις.

 Για τη σχολική χρονιά 1948-49 το σχολείο ήταν κλειστό λόγω
του εμφυλίου πολέμου. Κατά τα τέλη Μαρτίου 1949 άνοιξε, όπως
και το Γυμνάσιο στα Λαγκάδια, όπου ορισμένα παιδιά πήγαν, αλλά
δεν προήχθησαν λόγω μη επαρκούς φοίτησης. Έτσι, τον Σεπτέμ-
βριο του 1949 εγγραφήκαμε, κατόπιν εξετάσεων, στο Γυμνάσιο των
Λαγκαδίων 16 παιδιά από το χωριό μας. Από αυτά αποφοίτησαν
οκτώ: ÖáíÞ Ðáíáãïðïýëïõ, ÅëÝíç ×ñ. Ðáðáãåùñãßïõ, Êáë-
ëéüðç Áí. Ó÷ßæá (ÐáðÜ), ÃéÜííçò Ã. ÄÜñáò (óôñáôçãüò), Ãéþñ-
ãïò Áè. Ó÷ßæáò (ÈùìÜ), Ãéþñãïò Çë. Ðáñáóêåõüðïõëïò, Áí-
äñÝáò Ä. Ôóáíôßëçò και ο αείμνηστος Çëßáò ×ñ. Ðáðáãåùñãß-
ïõ. Οι υπόλοιποι οκτώ που σταματήσαμε, χωρίς να πάμε καν στην
δευτέρα τάξη, ήσαν εκτός από μένα και οι: ÔÜêçò Äçìçôñüðïõ-
ëïò, ÃéÜííçò È. Ó÷ßæáò, Ìé÷Üëçò Óô. Ó÷ßæáò êáé ÈáíÜóçò É.
Óôñßêïò, καθώς και οι αείμνηστοι Ìáíþëçò Ã. Äçìüðïõëïò, Ãéþñ-
ãïò Â. Ìáñáãêüò και Íßêïò Ê. Êùíóôáíôüðïõëïò.
Ο λόγος διακοπής της φοίτησης στο σχολείο ήταν διαφορετι-

κός για τον καθένα, όπως π.χ. οικονομική αδυναμία των γονιών,
ασθένεια, ανάγκη για βοήθεια στην οικογένεια ή άλλοι λόγοι που
σήμερα φαίνονται αστείοι. Όσο για μένα, σαν μεγαλύτερος γιος της
οικογένειας, σταμάτησα τον Μάιο, πριν δώσουμε διαγωνισμούς, για
να βοηθήσω στο σπίτι και στο μεγάλωμα των μικρότερων αδελφών,
πράγμα που εκείνη την εποχή ήταν πολύ συνηθισμένο στο χωριό
μας. Ένας ακόμη λόγος ήταν να μην πληρώσει ο πατέρας μου μια
υποχρεωτική εισφορά που επέβαλαν σε όσους φοιτούσαν εκείνη
την χρονιά, αξίας 220.000 δρχ. (δεν είχε γίνει ακόμη η αναπροσαρ-

μογή στη δραχμή που έγινε το 1954, οπότε το χιλιάρικο έγινε μια
δραχμή).  Το ποσό αυτό ήταν κάπως μεγάλο για εκείνη την εποχή
που το ημερομίσθιο ήταν 15.000-20.000 δρχ. Με ένα ημερομί-
σθιο μπορούσε κανείς να αγοράσει 1 ½ κιλό κρέας, 5-6 κιλά
αλεύρι, 1 ½  κιλό λάδι. Όμως στο χωριό  ήταν σχεδόν αδύνα-
το να βρει κανείς εργασία. Έπρεπε να πάει εκτός χωριού για
οικοδομικές εργασίες, όπως πήγαιναν σχεδόν όλοι οι πατριώ-
τες μας, συνήθως στη Μεσσηνία. Το ποσό αυτό δεν το είχε
τότε ο πατέρας μου, αλλά δυστυχώς δεν το γλίτωσε. Το πλή-
ρωσε την επόμενη χρονιά στο Δημόσιο Ταμείο (Δ.Ο.Υ.) και
μάλιστα προσαυξημένο με τόκους καθυστέρησης!!
Έτσι ήταν δυστυχώς το σχολείο τότε. Πού να συγκριθεί με

τις σημερινές ανέσεις που έχουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας!

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Ιωάννης Αθ. Στρίκος

Πλυντήριο-Λιπαντήριο-Αξεσουάρ
Διανομή Πετρελαίου

Λένορμαν 198 και Δράμας
Τηλ. 210-5121035, 5157961

“Δημητσάνα”.  Στο κύριο άρθρο και με τίτλο “Ένωση δήμων;
Γιατί όχι;” διαβάζουμε μεταξύ άλλων:

“ ...η δυνατότητα αξιοποίησης των πολλαπλών ωφελημάτων που παρέχει
η ενοποίηση των δήμων προσφέρει εκπληκτικές ευκαιρίες για οικονομική
ανάπτυξη...”

“...Πρόσφατα αναπτύχθηκε συγκεκριμένη πρωτοβουλία πολλών δημο-
τών του Δήμου Γόρτυνος, με την οποία εκφράστηκε η βούληση τους να
συνενωθεί ο δήμος τους με το δήμο Δημητσάνας. Επίσης στο τελευταίο
διάστημα τα δημοτικά συμβούλια των δήμων Κλείτορος και Βυτίνας αποφά-
σισαν να συνενωθούν οι δύο δήμοι. ..”

“Γορτυνία”. Την πρώτη Κυριακή του 2009 έγιναν Δημαιρεσίες για
την εκλογή νέων Προεδρείων στους Δήμους και στις Νομαρχιακές Αυτο-
διοικήσεις. Δήμος Ηραίας: πρόεδρος ΔΣ Γ. Σεφερλής, αντιπρόεδρος
Παν. Κοροβέσης (Α) Γραμματέας Παν. Μητρόπουλος. Δημαρχιακή Επιτρο-
πή. Στ. Χριστόπουλος, Αθ. Μπόρας, Χρ. Γαβράς, Δημ. Λαγός, Διον. Παρα-
σκευόπουλος (Α). Αναπληρωματικοί. Παν. Πανόπουλος, Γ. Πέρρος, Κ.
Αλβενιώτης (Α). Αντιδήμαρχοι: Δ. Λαγός (αναπλ. Δήμαρχος), Παν. Πανό-
πουλος, Γεώρ. Πέρρος.

Μπάχαλο στον Δήμο Ηραίας σε συμπολίτευση και αντιπολίτευση! Η
θυελλώδης συνεδρίαση της 4.1.09 του ΔΣ Ηραίας προς εκλογή Προεδρεί-
ου που δεν ολοκληρώθηκε και τελικά διεκόπη με πρωτοβουλία της πλειοψη-
φούσης Συμβούλου που προήδρευε, κυρίας Ελένης Θανοπούλου, είχε επα-
κόλουθα και μέχρι την επαναληπτική συνεδρίαση της επόμενης Κυριακής
να βγουν λαβωμένες τόσο η παράταξη της πλειοψηφίας όσο και η παράτα-
ξη της μειοψηφίας! Έτσι διεγράφη από την πρώτη η αντιδήμαρχος Ελένη
Θανοπούλου, η οποία έκανε δήλωση ανεξαρτητοποίησης και από την δεύ-
τερη ο Παν. Κοροβέσης ο οποίος επίσης ανεξαρτητοποιήθηκε.

...Κατά τη γνώμη μας, ένας Αντιδήμαρχος σε Καποδιστριακό Δήμο
έφτανε και περίσσευε. Αυτό μάλιστα το θέλουν και οι ίδιοι οι Δήμαρχοι
γιατί δυστυχώς πολλές φορές πέφτουν ...θύματα εκβιασμών από τους
συμβούλους των, οι οποίοι προκειμένου να αποκομίσουν οφέλη, δεν υπο-
λογίζουν τίποτε! Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. ΚΩΝ-ΚΑΛ.

Νέα διοίκηση Συλλόγου Αρκάδων Ιλίου. Το εκλεγέν στις 14.12.08
νέο ΔΣ του Συλλόγου “Προσέλληνοι” συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος Βασ. Αλεξόπουλος (Λαγκάδια), Αντιπρόεδρος Αθαν. Μεντρέ-
κας (Δόξα), Γ. Γραμματέας Ιω. Ν. Βέργος (Σέρβου), Ταμίας Χαρ. Λερού-
τσος (Περδικονέρι), Έφορος Δημ. Βασιλόπουλος (Αετορράχη), μέλη: Χαρ.
Καρπούζος (Λυσσαρέα), Δημ. Δαλαμάγκας (Καστράκι), Φωτ. Σταυρόπου-
λος (Σαρακίνι Ηραίας), Δημ. Καραμήτρος, Μαρ. Αδαμόπουλος (Τουθόα)
και Παν. Τούμπας. Κατά την εκλογή στην πρώτη θέση ισοψήφησαν με 342
ψήφους έκαστος οι Ι. Βέργος και Χαρ. Καρπούζος.

ΗΧΩ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ.  Μετά από πολλές προσπάθειες και παρά
τις αντίθετες απόψεις περί της θέσεως -και όχι μόνο- κάποιων συμπα-
τριωτών, η παράσταση του “κτίστη” τοποθετήθηκε στο χώρο όπου το ΔΣ του
Συνδέσμου των εν Αττική Λαγκαδινών και το ΔΣ του Δήμου μας, έκριναν ως
καταλληλότερο (από 4ετίας).

Δύο ακόμη ξενώνες λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή των Λαγκα-
δίων. Ο ένας στην “Κρυάβρυση, στα Παναγουλαίικα”, μέσα σε ειδυλλιακό
ελατοσκεπές τοπίο, που τα Σαββατοκύριακα  διαθέτει και ταβέρνα και ο
άλλος, με το όνομα “ΚΑΛΛΙΡΟΗ”, βρίσκεται στο “Καλλονέρι” και διαθέτει
6 δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα.

Παναρκαδική Ομοσπονδία. Στις 29 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή και
ώρα 11 π.μ. θα λάβει χώρα Γενική Συνέλευση με σκοπό τις αρχαιρεσίες για
την εκλογή νέου ΔΣ. Οι εκλογές θα γίνουν στα γραφεία της Ομοσπονδίας.
Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 23η
Μαρτίου.

Παγγορτυνιακή Ένωση. Η Π.Ε. εκφράζει τη βαθιά λύπη της για
το θάνατο του κορυφαίου ιστορικού της εποχής μας, συμπατριώτη από τη
Δημητσάνα Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου, σε ηλικία 98 ετών. Ο θάνατος του
Γριτσόπουλου αποτελεί εθνική απώλεια και αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό
στην σύγχρονη ιστοριογραφία. Ευτυχώς η Παγγορτυνιακή πρόλαβε να τιμή-
σει εν ζωή τον αείμνηστο συγγραφέα και να του επιδόσει τιμητική πλακέτα,
σε ειδική εκδήλωση που είχε διοργανώσει τον Νοέμβριο του 2007 στην
αίθουσα της Αρχαιολογικής Εταιρείας, με κύριους ομιλητές τους Ακαδημα-
ϊκούς Βασ. Πετράκο και Κων. Σβολόπουλο. Τον νεκρό αποχαιρέτησε στην
Μητρόπολη Αθηνών εκ μέρους της Π.Ε. ο πρόεδρος Η. Γιαννικόπουλος, με
συγκινητικό και μεστό επικήδειο λόγο. Για το θάνατο του Γριτσόπουλου
εξεδόθη από την Π.Ε. ψήφισμα και κατετέθη στη σορό του στεφάνι. Συλλυ-
πούμεθα  τους οικείους του.

Με την ευκαιρία του Νέου έτους η Παγγορτυνιακή Ένωση εκφράζει σε
όλους τους Γορτυνιακούς Συλλόγους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και
σε όλους τους Γορτυνίους όπου Γης, “Χρόνια πολλά και καλά, με υγεία,
αγάπη, ειρήνη και προσωπική και οικογενειακή προκοπή!”.

Tην Κυριακή 8.2.09, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καρίτση, τέλε-
σε μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του Θόδωρου Κολοκοτρώνη.

Η Π.Ε. ευχαριστεί τον Υπουργό Οικονομίας Γιάννη Παπαθανασί-
ου, για την επιχορήγηση της Ένωσης με 2.000 ευρώ.
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ρε ζημιά που μας ευρήκεΡε ζημιά που μας ευρήκεΡε ζημιά που μας ευρήκεΡε ζημιά που μας ευρήκεΡε ζημιά που μας ευρήκε
Ακούστε, ακούστε χωριανοί, ζημιά που μας ευρήκε.
Από την γκρίνια την πολλή, Συμβούλιο δεν εβγήκε.
Οι εκλογές δεν έγιναν και  ούτε ψηφοφορία,
γιατί μες στη Συνέλευση, είχαμε φασαρία.

Κατά το πως μου είπανε γίναν “μαλλιά-κουβάρια”
σαν έγινε συζήτηση για “τάφους” και ...”ντουβάρια”.
Ακόμα συζητήσανε για ...σκάλες ... παραθύρια.
Ω! Τι κακό σαν δεν γενούν όλων μας τα χατίρια.

Συζήτησαν και άλλα πολλά μα δεν ευρέθη άκρια
και τ΄αποτέλεσμα ήτανε για γέλια και για δάκρυα.
Έτσι οι απερχόμενοι τα πήραν στο κρανίο
και πήγαν  ...για να πιουν καφέ στο δίπλα καφενείο.

Όταν επέστρεψαν μετά με ήρεμο κεφάλι
είπαν  πως υποψήφιοι, ξανά δεν θάνε πάλι.
Και όποιος είναι πρόθυμος και θέλει να βοηθήσει
ιδού η Ρόδος χωριανοί, να ρθει να τ΄αποδείξει.

Μα δυστυχώς δεν βρέθηκαν οι πρόθυμοι εννέα
Ούτε απ΄την παλιά γενιά, μα ούτε κι΄απ΄την νέα.
Στα αυτιά μου κάπως έφτασε, “ντόμπρα”  πληροφορία
πως τάχα ήσαν, λέει τρεις,  μα  ήταν μόνο μία!.

Το ερώτημα είναι απλό: Του Σέρβου ας ψηφίσει
αν διαλυθεί ο Σύλλογος ή αν θα προχωρήσει.
Δεν είναι δα τόσο κακή η γνώμη μου ετούτη
και ούτε πρέπει μερικοί να γίνουνε μπαρούτι.

Αν είναι για να διαλυθεί, με γεια σας και χαρά σας
καλύτερα όμως να κρατηθεί, βάλτε τα δυνατά σας.
Η γνώμη μου προσωπικά; Μας είναι αναγκαίος
και δύναται να εξελιχθεί. Μεγάλος και Σπουδαίος.
                                                            Δημοκοίτης

Φωνή κι΄αντάρα.Φωνή κι΄αντάρα.Φωνή κι΄αντάρα.Φωνή κι΄αντάρα.Φωνή κι΄αντάρα.
Ελάτε επάνω βρε παιδιά, τη γνώμη σας να πείτε
όλοι να σας ακούσουμε, ντόμπρα  να εξηγηθείτε.
Τα ζοριλίκια δεν περνούν την σήμερον ημέρα,
ούτε οι αντάρες οι πολλές, μα ούτε και η φοβέρα.

Όλες οι γνώμες σεβαστές, μα αυτό που αποφασίζει
είναι το ΔΣ αρχικά  κι ο κόσμος που  ψηφίζει.
Τις αποφάσεις σέβονται όλοι οι λογικοί
απ΄όλους περισσότερο, οι δημοκρατικοί.

Ο σωστός ο δημοκράτης, όλες τις γνώμες  σέβεται
και αποφάσεις των πολλών με θάρρος αποδέχεται.
Αν αγαπάει πράγματι “ΟΛΑ” εις το χωριό του
δεν θέλει “σώνει και καλά” να γίνει το δικό του.

Αν θες εσύ αγαπητέ να γίνει το δικό σου,
θα μείνεις για πάντα μόνος σου, εσύ κι΄ο εαυτός σου.
Όλοι το ίδιο είμαστε μες στα συλλογικά μας,
αγάπη λίγο χρειάζεται και λίγο απ΄την καρδιά μας.

Ευθύνη δεν έχουν μοναχά αυτοί που αντιδρούνε,
στις αποφάσεις των πολλών και τις περιφρονούνε.
Έχουν και όσοι έμμεσα κρυφά τους σιγοντάρουν
και με τη στάση τους ωθούν τους νέους να κοντράρουν.

Και όταν με τον τρόπο τους, τους   νιους παρακινάνε
...δεν τους αφήνουνε μετά!  και δεν τους παρατάνε.
Η ιδέα καθώς εφάνηκε δεν ήταν Φα(ει)νή
ίσως καλοπροαίρετη, πλην όμως “σκοτεινή”.
                                                                          Λεύκος

Ο Αντρειωμένος.Ο Αντρειωμένος.Ο Αντρειωμένος.Ο Αντρειωμένος.Ο Αντρειωμένος.
Πρώτη φορά τον είδα εγώ εις τα συλλογικά μας,
ΑΝΤΡειωμένο, πείσμονα για τα...κοιμητήριά μας.
Με φωνή στεντόρεια και χέρι σηκωμένο,
ξύπνησε κάθε αφελή και κάθε πικραμένο.

Πάρα πολύ τα έβαλε και με το συγγενή του,
που δεν τον άφηνε να πει, ότι είχε στην ψυχή του.
Μόνο που δεν κατάλαβε, πως όσο και αν παλέψει
τις αποφάσεις δύσκολα μπορεί να ανατρέψει.

Πάντως τα μάτια άνοιξε σε όλους τους Σερβαίους
απ΄ τους Λιατσιαίους πάνω εκεί, ως κάτω τους Βεργαίους.
Να βλέπουνε τι παίζεται πέριξ της εξουσίας
και να εστιάζουν εύστοχα στο κέντρο της ουσίας

Θα δούμε τι έργα θα φτιαχτούν, γύρω απ΄του Μπουλούτσου,
έστω και αν αργήσουνε και γίνουν “κούτσου-κούτσου”.
Και οι Αραπαίοι χρειάζονται έργα στα  “ταφικά” τους,
τέλη κι΄αυτοί πληρώσανε, απ΄το υστέρημά τους.

Και αν τα έργα είναι σωστά και αντάξια των τελών,
σίγουρα θα είναι θετική η γνώμη των πολλών.
Αν όμως διαπιστώσουνε πως παν να τους τη φέρουν
μπούμεραγκ η υπόθεση και μάλλον θα υποφέρουν.
                                                                         Λεύκος.

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
Αριθμ Πρωτοκ. 1.                            Αθήνα  5 Φεβρουαρίου 2009
ΠΡΟΣ: τον ΔΗΜΟ ΗΡΑΙΑΣ, Παλούμπα Αρκαδίας
Κοιν.: Δημοτικό Διαμέρισμα Σέρβου
Στη συνέχεια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

του Συνδέσμου μας στην Αθήνα την 10η Δεκεμβρίου 2006,
της Λαϊκής Συνέλευσης των κατοίκων του χωριού μας στο
Σέρβου την 13η Αυγούστου 2007 και της Γενικής Συνελεύ-
σεως του Συνδέσμου στην Αθήνα την 7η Δεκεμβρίου 2008,
για την αναγραφή των ονομάτων πεσόντων για την πατρίδα
συγχωριανών μας στην υπάρχουσα στήλη Ηρώων στην πλα-
τεία του χωριού μας, συντάξαμε και σας υποβάλουμε μια
κατάσταση ονομάτων προς αναγραφή, για τις δικές σας ε-
νέργειες. Την κατάσταση αυτή, στηριγμένη σε στρατιωτικά
έγγραφα και διαμορφωμένη σύμφωνα με παλαιότερες αλλά
και πρόσφατες προτάσεις πατριωτών, αφού τη δημοσιεύσα-
με επανειλημμένα στη εφημερίδα μας ΑΡΤΟΖΗΝΟ, για να
υποστεί κριτική από όλους τους πατριώτες, την συζητήσαμε
στο ΔΣ και την υποβάλαμε στη Γενική Συνέλευση του Συν-
δέσμου την 7 Δεκεμβρίου 2009 για έγκριση.
Μετά εκτενή συζήτηση και αφού υποβλήθηκαν διάφορες

προτάσεις, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία
τον κατάλογο που υπέβαλε το ΔΣ και ο οποίος είναι ο κατω-
τέρω αναγραφόμενος. Περιλαμβάνει 40 ονόματα “στρα-
τευμένων, ένστολων πεσόντων”, 7 ονόματα “πολιτών θυμά-
των πολέμου και εμφυλίων συγκρούσεων” και 13 ονόματα
πατριωτών που πρωτοστάτησαν στον απελευθερωτικό α-
γώνα του 1821. Προτείνουμε οι τρεις κατηγορίες να ανα-
γραφούν σε τρεις χωριστές στήλες

40 ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1912-2008.40 ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1912-2008.40 ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1912-2008.40 ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1912-2008.40 ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1912-2008.
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Για το ΔΣ
Ηλίας Χειμώνας, πρόεδρος.

Ιωάννης Στ Βέργος, γεν. γραμματέας

ÊÏÐÇ ÐÉÔÁÓ ÔÇÓ ÅÍÙÓÇÓ ÓÕËËÏÃÙÍ ÇÑÁÉÁÓ
Την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου έγινε η κοπή της πρω-

τοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Συλλόγων Ηραίας. Πα-
ραβρέθηκαν πολλοί παράγοντες από τα χωριάτης Ηραί-
ας, πολλοί πολιτικοί και πολιτευτές της περιοχής και αρ-

κετός κόσμος.

Ï ðñüåäñïò
ôçò ̧ íùóçò

Êþóôáò
ÊïõôóáíäñéÜò
êáé ï ãíùóôüò
ìáò ÐáðáëéÜò

(Óåñâáßïé
êáé ïé äýï).

Πρωινό
Ροδόχρωμη ξυπνά η αυγή, δροσάτη
και στέλνει απόμακρα τη νύχτια καταχνιά
κι’ η μέρα όπως ξεχύνεται φλογάτη
χαρίζει ανάερο φως στην τόση χειμωνιά.

Γλαυκόφεγγοι ουρανοί, σεις, χρυσωμένοι,
π’ εδιώξατε άθελα τα σκότη τα θολά,
η τόση σας λαμπράδα θ’ απομένει
για πόσο τάχατες καιρό κείθε ψηλά;

Το φως αυτό τ’ αχνό, τ’ αγαπημένο,
πού τρεμοσβήνει όμως θαρρείς πολλές φορές
ως πότε θα πλανιέται μαγεμένο;
κι’ ως πότε ακόμη θα ροδίζουν χρυσαυγές;

Κι’ αν τύχη η χαρωπή φωτοπλημμύρα
κάτω από σύγνεφα πηχτά να σκεπαστεί,
τότε, ποια ελπίδα πώς στην πλάση γύρα
θα ξανανθίσουν ξανθογάλαζοι ουρανοί;

Τότε ποιος ξέρει αν θα μπορέσει πάλι
φωτός αχτίδα μυστικά ν’ ανυψωθεί
να σφίξη στην ολόθερμην αγκάλη
το κάθε τι νεκρό κι’ αυτό ν αναστηθεί;
  Γ. Ι. Δημόπουλος (1930-1950 . Γιος γιατρού Ι. Δημόπουλου)
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Με σατιρική και χιουμοριστική διάθεση

Ιδιοκτησία:
Σύνδεσμος Σερβαίων Αρκαδίας

“Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”
Αγίου Μάρκου 16, 5ος όροφος

Τ.Κ. 10560, Αθήνα Τηλ.: 210 3229904
Α.Φ.Μ.: 099547610 ΔΟΥ: E΄ ΑΘΗΝΩΝ

•
Υπεύθυνος Έκδοσης: Ηλίας Χειμώνας

Πρόεδρος του Συνδέσμου
Τηλ.: 210-6525920 και 210-6519810

•
Συντακτική Επιτροπή: Χ. Μαραγκός,

Η. Χειμώνας, Θ.Γ. Τρουπής
•

Συνδρομή: 30 ΕΥΡΩ
Εξωτερικού: 30 δολ. Αμερ. - 80 δολ. Αυστρ.

•
Τυπογραφείο -  Ηλεκτρονική Σχεδίαση:

Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Γερανίου 7, Αθήνα
Τηλ. 210-5244-309

Aρ τ ο ζ ή ν ο ς

Σερβαίοι Μετανάστες στην Αμερική, πριν το 1920
Γράφει ο μπάρμπα-Πάνος Κουτσανδριάς.

Νικόλαος Δ. Μπόρας, Κλεισούρας Αθ. Πέτρος, Σπηλιο-
Κλεισούρας του Αγγελή, Κουτσανδριάς Δ. (Ντούρος), Δη-
μόπουλος Γιάννης (Σκορδής),  Τρουπής Βασ. (Βασιλιός),
Στρίκος Γιάννης (Στρικόγιαννης),  Γιαννόπουλος Λιάς και
Γιώργης, Βασιλόγιαννης του Χρ. Δημόπουλου, Τζιωαν του
Παρασκευά Στρίκου, Στρίκος Παρ. Γεώργιος, 2 παιδιά του
Σπηλιοπανάγου Μπόρα, Μαρίνης Γκούτης (Πακλής), Σχί-
ζας Αν. Νικολαος, Λεων. Παπαθωμόπουλος θ. Λεωνίδας,
Δημητρόπουλος (Θυμιακόγιαννη), Σαμαρόγιαννης,  Παπα-
γεωργίου Θοδ. Παπαγεωργίου Ηλία Γεώργιος, Θεμιστο-
κλής και Τασούλης Κωνσταντόπουλοι (Θοδωρακά), Τσα-
ντίλης Παναγιώτης, Χρήστος και Λιάς Νικολάκη Δήμου.
Από αυτούς,  πεθάναναν στην Αμερική: Πέτρος Ράμος,

Βασιλιός, Γιώργη Κανελής, Τζιωαν, 2 Σπηλιωτόπουλοι, Μα-
ρίνης Πακλής, Λεωνίδας Παπαθωμόπουλος, Δημήτρης Θυ-
μιακόγιαννη, Γ. Παπαγεωργίου του Θοδωρή και Θεμιστο-
κλής Θοδωρακάς. Ο Χρίστος του Νικολάκη Δήμου σκοτώ-
θηκε το 1913 στους βαλκανικούς πολέμους σε μάχη με τους
Βουλγάρους.
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Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ

τριωτικούς συλλόγους, που ως πολιτιστικοί
σύλλογοι πρέπει να συνεργάζονται αρμονικά με
τους εκάστοτε δημοτικούς άρχοντες. Αν πρό-
κειται οι σύλλογοι να κάνουν κάτι παραπάνω για
τα χωριά τους, θεωρούμε πως κυρίως μέσω των
δήμων και σε συνεργασία με αυτούς μπορούν να
το πετύχουν.
Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ των ονομάτων στο ηρώο, ως

ιστορικο-πολιτιστικό θέμα, ανήκει, κατά κύριο
λόγο  στις αρμοδιότητες του Συλλόγου μας, στον
οποίο ανήκουμε όλοι. Το θέμα συζητιέται στις
Γενικές Συνελεύσεις και τα Δ. Σ. εδώ και σαράντα
χρόνια. Δυστυχώς “κολλoύσε” πάντα  στο ίδιο
πρόβλημα. “Να γράψουμε αυτόν και να μη γρά-
ψουμε τον άλλο”.

 Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ έχει κηρύξει την Εθνική Συμφιλί-
ωση εδώ και πολλά χρόνια και εμείς πιστεύουμε
ανεπιφύλακτα σε αυτήν. Και εννοούμε την Εθνική
Συμφιλίωση όχι ως λόγια κενά αλλά ως πράξη.
Όπως αποδείχτηκε με την ψηφοφορία στη Γ.Σ.
οι πατριώτες, στην πλειοψηφία τους, συμμερί-
στηκαν και  υπερψήφισαν την ομόφωνη απόφα-
ση του ΔΣ περί αναγραφής όλων των ονομάτων
των πατριωτών, που με οποιονδήποτε τρόπο πέ-
σανε θύματα των αγώνων για την πατρίδα, περιλαμ-
βανομένης της περιόδου της Κατοχής και του
Εμφυλίου. Το να διαφωνεί κανείς με αυτή την α-
πόφαση, είναι απόλυτα κατανοητό, θεμιτό και δη-
μοκρατικό, αφού το θέμα έχει και προσωπικές
συνιστώσες. Το να θέλει όμως να μην εφαρμο-
στεί η απόφαση της πλειοψηφίας και να γίνει “το
δικό του” είναι κάτι που δεν θα βρει πολλούς
υποστηρικτές και νομίζουμε πως δεν μας αξίζει,
ως Σερβαίους.
ΓΙΑ ΜΑΣ το θέμα  έχει λήξει, ενημερώθηκε επι-

σήμως ο Δήμος με το έγγραφο που δημοσιεύου-
με σε άλλη στήλη και αναμένομε  τα περαιτέρω. Η
άποψη που διατυπώθηκε με όχι κομψό τρόπο
ότι “óõæçôÜìå ôüóåò þñåò ãéá ôïõò ðåèáìÝíïõò, åíþ
èá Ýðñåðå íá áó÷ïëïýìáóôå ìå ôïõò æùíôáíïýò”, μας
πλήγωσε πραγματικά, γιατί σεβόμαστε εξ ίσου
τους ζωντανούς και τους πεθαμένους μας, ιδιαί-
τερα μάλιστα τους “πεσόντες” πατριώτες. Πι-
στεύουμε πως δεν ταιριάζει, όχι μόνο σε μας,
αλλά σε όλους τους Έλληνες (εξαιρέσεις υπήρ-
χαν και θα υπάρχουν), που από τους Ομηρι-
κούς και πλέον χρόνους, τιμούν τους νεκρούς
τους. Αξίζει να αφιερώσουμε όχι μόνο τέσσε-
ρις ώρες αλλά σαράντα χρόνια, ώσπου να εκτε-
λέσουμε το χρέος μας. Και ας μην ξεχνάμε αυ-
τό που επανειλημμένα έχει ειπωθεί από σοφούς
και  πολύ αξιόλογους ανθρώπους “Áí èÝëåé
Ýíáò ôüðïò íá Ý÷åé ìÝëëïí, ðñÝðåé íá êïé-
ôÜæåé ôï ðáñåëèüí ôïõ”.  Εμείς, επειδή θέ-
λουμε να έχει μέλλον τόσο το χωριό όσο και ο
Σύνδεσμος, κοιτάμε με ευλάβεια και σεβασμό
στο παρελθόν, όσο και στο μέλλον.
Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ πικρία που αισθανθήκαμε

στη Γ.Σ. από την χωρίς λόγο φασαρία που έγινε,
μας ανάγκασε να δηλώσουμε πως δεν θα είμα-
στε  υποψήφιοι στις προγραμματισμένες εκλο-
γές. Θελήσαμε, παραμερίζοντας στην άκρη, να
διευκολύνουμε όσους μας απαξίωσαν και να
τους δώσουμε την ευκαιρία  να αποδείξουν
στην πράξη το συλλογικό τους ενδιαφέρον.
Δυστυχώς δεν το έπραξαν. Εμείς πάντως, επει-
δή δεν θέλουμε να υποστεί και άλλη φθορά ο
Σύνδεσμος, δεν θα τον εγκαταλείψουμε, αλλά
θα τον υπηρετήσουμε από όποια θέση εσείς, η
πλειοψηφία των συγχωριανών μας, μας το ζη-
τήσετε.
ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ στη Γ. Συνέλευση της 15 Μαρ-

τίου και σας καλούμε όλους να έρθετε εκεί για
να πάρουμε από κοινού αποφάσεις. Καλούμε
και τους νεαρούς να έρθουν και να εκφράσουν
τις απόψεις τους, με ηρεμία και κοσμιότητα,
όπως ταιριάζει στους Σερβαίους.  Τους σεβό-
μαστε απόλυτα, απαιτούμε όμως και αυτοί να
μας σέβονται το ίδιο  και όλοι να σεβόμαστε
τις αποφάσεις της πλειοψηφίας των πατριωτών.
Ευχόμαστε να υπάρξουν πολλοί υποψήφιοι που
νοιάζονται πραγματικά για το συμφέρον του
χωριού και οι πατριώτες ας εκλέξουν τους κα-
λύτερους  για το ΔΣ. Χρέος του νέου ΔΣ είναι
να συνεργασθούν τα μέλη του αρμονικά και να
“ανεβάσουν τον πήχυ” (όπως συχνά παροτρύ-
νει ο πρώην πρόεδρος Στάθης Δάρας, που έχει
δόσει κομμάτι της ζωής του για τα συλλογικά
μας), όσο ποιο ψηλά γίνεται,  για το καλό του
χωριού και του Συνδέσμου.
ΕΜΕΙΣ ξεχάσαμε το συμβάν και δεν κρατάμε

κακία σε κανέναν. Άλλως τε ...παιδιά μας είναι.
Çëßáò ×åéìþíáò, ðñüåäñïò ÄÓ.

ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÓÕÍÄÅÓÌÏÕ 7.12.2008
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πανηγύρι του Αγιολιά,  πέρυσι σύσσωμο το ΔΣ
και φέτος αρκετά μέλη. Φέτος το ΔΣ πρόσφερε
και μία γουρουνοπούλα. Κάναμε αρτοκλασία στο
χωριό και επιχορηγήσαμε το πανηγύρι του Αγίου
Κωνσταντίνου στους Αράπηδες, με τη διάθεση
μιας γίδας  στους πανηγυριώτες.

4) Ιστοσελίδα: Με την καθοδήγηση του πα-
τριώτη Χρήστου Δημητρόπουλου, άριστου γνώστη
των θεμάτων του διαδικτύου, που σχεδίασε και
κατασκεύασε την ιστοσελίδα μας,  τα μέλη της
συντακτικής επιτροπής της εφημερίδας εργασθή-
καμε πάρα πολλές ώρες, για την συγκέντρωση
και εισαγωγή των κειμένων και φωτογραφιών σε
αυτήν. Θα μπορεί κανείς να την επισκέπτεται με
τις λέξεις “www.servou.gr”. Στον εκλεκτό πα-
τριώτη Χρήστο Δημητρόπουλο εκφράζουμε τις θερ-
μές μας ευχαριστίες, γιατί χωρίς τη δική του συμ-
βολή δε θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πλούσια
και υψηλών προδιαγραφών ιστοσελίδα (δυναμι-
κής διαχείρισης περιεχομένου), όπως αυτή που
θα περιηγηθείτε.

5) Άλλες δραστηριότητες: Συμμετείχαμε με
αντιπροσωπία στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου
στη Ηραία (δοξολογία στο Παλούμπα και κατάθε-
ση στεφάνου στο Μπέτσι). Συμμετέχουμε επίσης
ενεργά στην προσπάθεια του Φυσιολατρικού Ο-
μίλου Ηραίας, για την ανάδειξη και τουριστική
αξιοποίηση της Γκούρας. Πραγματοποιήσαμε τον
Ιούνιο του 2007 εκδρομή στις Μυκήνες και Κιάτο,
όπου μας φιλοξένησε με θέρμη ο συγχωριανός
μας αντιδήμαρχος Σικυώνος Νίκος Ζαχαρόπου-
λος.

6) Αναφορά στις δύο προηγούμενες διετί-
ες: Στην περίοδο 2002-2006, έγιναν όλες σχεδόν
οι παραπάνω κοινωνικές εκδηλώσεις με εξαιρε-
τική επιτυχία. Σημαντικό γεγονός θεωρούμε την
αγορά γραφείου στην Αθήνα το 2003 για τη στέ-
γαση του Συνδέσμου. Εξ ίσου σημαντικό γεγονός
πιστεύουμε πως είναι η ανέγερση - σε συνεργασί-
α με το Δήμο Ηραίας- μνημείου στους Αράπηδες
το 2005 (στη μνήμη των προεπαναστατών κλε-
φταρματολών Δήμου και Μακρυγιάννη και των 5
πεσόντων Αραπαίων πατριωτών). Εντυπωσιακή ή-
ταν η εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων με συμμε-
τοχή πολλών επισήμων, πατριωτών και  κοντο-
χωριανών. Η έκδοση της ατζέντας τον Δεκέμ-
βριο του 2005, με ονόματα, τηλέφωνα και διευ-
θύνσεις των  πατριωτών μας εξυπηρέτησε χωρίς
αμφιβολία όλους. Η συνεπής έκδοση ανά δίμηνο
του  Αρτοζήνου, πιστεύουμε πως έφερε χαρά και
ενημέρωση στα σπίτια όλων των πατριωτών. Επί-
σης το δέσιμο των πρώτων 152 φύλων της εφημε-
ρίδας σε 2 καλαίσθητους τόμους και η διάθεσή
τους στους πατριώτες (και σε ηλεκτρονική μορ-
φή) θεωρούμε πως είναι κάτι ξεχωριστό. Ήδη
ετοιμάζεται και ο τρίτος τόμος με τα υπόλοιπα
φύλλα.
Τελειώνοντας κάνουμε έκκληση και ευχόμα-

στε να βρεθούν πολλοί πατριώτες που θα θελή-
σουν να θέσουν υποψηφιότητα για το επόμενο
ΔΣ. Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα στους πατριώ-
τες-μέλη του Συνδέσμου μας, να εκλέξουν τους
καλύτερους. Ευχόμαστε από καρδιάς καλή επι-
τυχία στο νέο ΔΣ και βεβαιώνουμε ότι θα κάνου-
με ότι καλύτερο μπορούμε για το Σύνδεσμο”.

Οικονομικός απολογισμός
από τον ταμία Κωνσταντίνο Δάρα

ΕΣΟΔΑ 4.12.06-4.12.08: Υπόλοιπο προηγ. Χρή-
σης: 20.903 €, Λαχ. Αγορά (αυτοκίνητο): 30.315
€, Επιχορήγηση ΟΠΑΠ: 3.000 €, Επιχορήγηση Νο-
μαρχίας: 2.000 €, Ακαθάριστα έσοδα χοροεσπ.
2007 και 2008 20.910  Συνδρομές μελών – εισφο-
ρές 25.123€, Εισπράξεις για εκκλησίες: 2.500 €.
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  104.751
€.  ΕΞΟΔΑ  ίδιας περιόδου. Πολ. Κέντρο 51.420
ευρώ, Χοροεσπερίδες 2007 και 2008: 15.500,  Τρεις
πρωτοχρ.πίτες  599, Γ. Συνελεύσεις 567,  11 Φ.
ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ  6.261, Δ ΕΗ 455,  ΟΤΕ  532,  Βρα-

βεία-Δώρα παιδιών 1.538,  Φωτογραφίες χωριού
734, Βιβλιοδεσία εφημερίδας 260, Κοινόχρηστα
24 μηνών 262,  Πανηγύρια-Αρτοκλασίες 550,
Μουσικοί 15 Αύγουστου  2.850, Ενίσχυση ποδ. ο-
μάδας 695, Εργασίες στο εξωκ. Αγιολιά 1.000.
Προσφορές πατριωτών για εκκλησίες του χωριού
2.500 ευρώ.  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  86.325.    ΥΠΟ-
ΛΟΙΠΟ 18.426 €. Στη συνέχεια, το μέλος της
Εξελεγκτικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Κατσιά-
πης ανέγνωσε την έκθεση του γενομένου ελέγ-
χου σύμφωνα με τον οποίο έγινε χρηστή οικονο-
μική διαχείριση. Η Συνέλευση ψήφισε τόσο τον
διοικητικό όσο και τον οικονομικό απολογισμό και
απάλλαξε το απερχόμενο ΔΣ από οποιαδήποτε
ευθύνη.

Κύρια θέματα που απασχόλησαν
την Συνέλευση

Το πρώτο θέμα που συζητήθηκε ήταν  η ψή-
φιση κανονισμού από το Δήμο Ηραίας, περί
λειτουργίας νεκροταφείων.  Πρώτος μίλησε ο
Ανδρέας Ανδριόπουλος, ο οποίος εξέφρασε τη
λύπη του γιατί η εφημερίδα χαρακτήρισε ένα κεί-
μενο προς το Δήμο Ηραίας, που υπογράφουν 43
πατριώτες ως “επιστολή Ανδριόπουλου”.  Ακολού-
θως εξέφρασε  με έντονο τρόπο την αντίθεσή του
στον κανονισμό και κατέληξε απευθυνόμενος
προς  στο Δήμο:

“Κύριοι δημοτικοί Σύμβουλοι, ζητάμε:
1) Όσοι έχουν πληρώσει για οικογενειακό

τάφο  να  μην ξαναπληρώσουν.
2 ) Να καταργηθεί η απόφαση αυτή”.
Στον κ. Ανδριόπουλο απάντησε ο κ. Αθανά-

σιος Μπόρας, αντιδήμαρχος Δήμου Ηραίας και
ανέπτυξε τις δικές του απόψεις υπέρ του κανονι-
σμού. Πάντως και οι δύο εξέφρασαν παράπονα
απέναντι στην εφημερίδα, γιατί δεν πρόβαλε το
θέμα όπως ο καθένας από τη δική του σκοπιά
θεωρούσε σωστό και δίκαιο. Ο πρόεδρος Ηλ. Χει-
μώνας απάντησε πως η εφημερίδα κράτησε στο
συγκεκριμένο θέμα μία στάση που αποφάσισε το
ΔΣ και η οποία  ήταν φρόνιμη και εξυπηρετούσε
το ήπιο κλίμα μεταξύ των πατριωτών.
Στη συνέχεια συζητήθηκαν διάφορα θέματα

για τις εργασίες στο Πολιτιστικό Κέντρο και
δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις. Η Γεωρ-
γία χήρα Ν. Κωνσταντόπουλου είπε πως η ίδια

θα προτιμούσε τα  κουφώματα αλουμινίου να εί-
ναι ανοιγόμενα και όχι επάλληλα και επίσης δεν
θα ήθελε να μπουν μπατζούρια. Είπε ακόμη πως η
ίδια προτίθεται  να  φτιάξει τις κουρτίνες του
Κέντρου (μπράβο της γι΄αυτό και ευχόμαστε το
παράδειγμά της να το μιμηθούν και άλλες πα-
τριώτισσες). Στη Γεωργία δόθηκε η απάντηση  πως
η παραγγελία είχει δοθεί για επάλληλα κουφώ-
ματα με μπατζούρια, σύμφωνα με την ομόφωνη
απόφαση του ΔΣ (στην συνεδρίαση δεν μετείχαν
τα μέλη Ι. Ν. Βέργος και Κ. Δάρας που ήσαν στο
χωριό. Συμφώνησαν με την πρόταση της
Γεωργίας). Η επιλογή επάλληλων παραθύρων,
διευκρινίστηκε, έγινε με πρωταρχικό κριτήριο τη
λειτουργικότητα και την ασφάλεια (να ανοίγουν
όσο κανείς επιθυμεί χωρίς στερέωμα και χωρίς
τον κίνδυνο να κλείσουν απότομα από τον αέρα
και ενδεχομένως να σπάσουν) και την μη παρε-
μπόδιση όσων θα κάθονται κοντά στα παράθυρα.
Με ανάλογο σκεπτικό παραγγέλθηκαν και ρολά
στα παράθυρα, παρά το οικονομικό  κόστος.  Κυ-
ρίως για να προστατευθούν τα τζάμια (τα επάλ-
ληλα καθαρίζονται σχετικά δύσκολα) και να μη
λερώνονται από τον ανεμόβροχο και τη σκόνη
αλλά και να προστατευθεί κάπως η αίθουσα από
το κρύο το χειμώνα. Ακόμη με τα ρολά θα υπάρχει
η δυνατότητα πλήρους συσκότισης της αίθουσας,
ώστε να μπορεί να γίνεται  με άνεση η προβολή.
Το θέμα όμως που συγκέντρωσε περισσότερο

το ενδιαφέρον των πατριωτών  και για το οποίο

έγινε ευρεία συζήτηση, ήταν η αναγραφή ονομά-
των πεσόντων στο μνημείο του χωριού. Η ομόφω-
νη πρόταση των μελών του ΔΣ ήταν να ανα-
γραφούν  τα 60 ονόματα, που έχουν δημοσιευ-
θεί στον Αρτοζήνο, χωριστά σε τρεις κατηγορί-
ες, ενδεχομένως σε τρεις χωριστές στήλες.
Πρώτη κατηγορία: 40  ένστολοι πεσόντες
πατριώτες. Δεύτερη κατηγορία: 7  πολίτες
πεσόντες (παράπλευρες κυρίως απώλειες,
θύματα πολέμου). Τρίτη κατηγορία: 13  α-
γωνιστές του 1821, που πρωτοστάτησαν στον
απελευθερωτικό μας  αγώνα. Αρκετοί πα-
τριώτες εξέφρασαν τις απόψεις τους και τις
έθεσαν στην κρίση των πατριωτών. Ο Ηλίας
Μπόρας (Ντόρος), που ήρθε από τη Γερμανί-
α, μίλησε επί μακρόν και πρόβαλε αντιρρήσεις
για την αναγραφή 2-3 ονομάτων. Εντύπωση
προκάλεσε η ομιλία του μπάρμπα-Νίκου
(Γκράβαρη) που απέσπασε το χειροκρότημα
όλων. Αναφέρθηκε σε προσωπικές εμπειρίες
στα μαύρα εκείνα χρόνια του εμφυλίου και α-
νέλυσε πόσο εύκολο ήταν τότε να κατηγορηθεί
κάποιος και να καταδικαστεί. Αφού είπε πως ο
καθένας από τη δική του πλευρά μπορεί να έ-
χει δίκιο, τόνισε με έμφαση πως είναι καιρός
να τα ξεχάσουμε όλα όσα συνέβησαν τότε και
από τις δύο πλευρές, να ομονοήσουμε άπαντες
και τάχθηκε υπέρ της αναγραφής όλων των
ονομάτων, άσχετα με τον τρόπο που ο καθένας
έχασε τη ζωή του.  Η Φανή Παναγοπουλου-
Μάνου που μίλησε στην συνέχεια εξέφρασε
τις επιφυλάξεις της για την αναγραφή ονο-
μάτων. Στη Φανή απάντησε το μέλος του Δ.Σ
Γ. Βέργος ο οποίος είπε πως μιλάει κανείς δια-
φορετικά αν δεν έχει χάσει (ή έχει χάσει)  δικό
του άνθρωπο. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε
στην προσωπική του εμπειρία, που ο πατέρας
του (Μήτσιο-Βέργος) ποτέ δεν είχε πει τη λέ-
ξη “πατέρα” γιατί δεν γνώρισε πατέρα, αφού
τον έχασε στον πόλεμο και έμεινε από πολύ
μικρός ορφανός. Ο Αθανάσιος Μπόρας πρό-
τεινε την αναγραφή ονομάτων μέχρι το 1940 ή
1944. Στη θέση αυτή δόθηκε η απάντηση πως
δεν είναι δίκαιο για τους μετέπειτα πεσόντες,
που μπορεί να μην αναγραφούν ποτέ. Χαρα-
κτηριστικά μάλιστα αναφέρθηκε το όνομα του
Γιάννη Ρουσιά, που είναι ο τελευταίος πεσών,
πριν 38 χρόνια!! (Πόσο άλλο να περιμένει;).  Α-
παντώντας ο Θάνος συμφώνησε πως πρέπει
να αναγραφεί το όνομα του Γιάννη.
Το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία και πλειοψή-

φησε η πρόταση του Συνδέσμου. Στο σημείο αυ-
τό, ορισμένοι νεότεροι πατριώτες (όχι κάτω των
...40 ετών) εκδήλωσαν την αντίθεσή τους στην
παραπάνω απόφαση της Συνέλευσης. Ο πρόε-
δρος του ΔΣ Ηλίας Χειμώνας τους κάλεσε να
ανεβούν στο βήμα και να αναπτύξουν τις από-
ψεις τους, ώστε όλοι οι παρευρισκόμενοι να κα-
ταλάβουν ποιό είναι ακριβώς το σκεπτικό τους.
Δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόταση
αυτή και άρχισαν να αποχωρούν πριν τελειώσει
η Συνέλευση και πριν εκλεγεί Εφορευτική Επι-
τροπή, για να διενεργήσει τις εκλογές, όπως προ-
βλέπει το καταστατικό. Με παρέμβαση του προ-
έδρου του Συνδέσμου επέστρεψαν στην αίθου-
σα, για να συνεχισθεί η διαδικασία. Κάποιοι νεα-
ροί αποχωρώντας εκφράστηκαν απαξιωτικά
για  το ΔΣ του Συνδέσμου.  Στην ατμόσφαιρα
που δημιουργήθηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου
θεώρησε πως η συμπεριφορά των νέων ήταν προ-
σβλητική για ένα ΔΣ που αγωνίστηκε σκληρά να
φτιάξει κάποια πράγματα για το χωριό και το
Σύνδεσμο και δήλωσε πως δεν θα μετέχει ως
υποψήφιος στις επόμενες αρχαιρεσίες. Τη στά-
ση αυτή του προέδρου συμμερίστηκαν και τα άλ-
λα μέλη του ΔΣ, που δήλωσαν και αυτά πως δεν
θα μετέχουν των αρχαιρεσιών. Τελικά συγκρο-
τήθηκε Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια
αρχαιρεσιών, όπως είχε προγραμματισθεί. Έτσι
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Γ. Συνέλευσης,
σε κλίμα  κάθε άλλο παρά ευχάριστο.

Α. Ανδριόπουλοςκαι
Φανή Παναγοπούλου

Γεωργία Κωνσταντοπούλου,
Ηλίας Κωνσταντόπουλος

O μπαρμπα-Νίκος Τρουπής (Γκράβαρης)
ομιλεί στους πατριώτες
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ΝΑ ΦΥΛΑΞΩ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ
ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΩΡΟΥ ΜΟΥ;

 Χρήστου Μαραγκού, παιδιάτρου.

Ναι. Σε δημόσια τράπεζα αίματος.
Επειδή στις μέρες μας γίνεται με-

γάλη συζήτηση και υπάρχει δίλημ-
μα στο θέμα φύλαξης αίματος πλα-
κούντα (σε δημόσια ή ιδιωτική τρά-
πεζα), μετά τη γέννηση του μωρού,
καλό είναι να γνωρίζουν οι μέλλου-

σες μητέρες τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα.
Ο αναπληρωτής καθηγητής της παιδιατρικής στο νοσοκο-

μείο παίδων “Αγία Σοφία” Δημήτρης Αναγνωστάκης, ειδι-
κός νεογνολόγος, δημοσίευσε τον Φεβρουάριο του 2009
ένα σχετικό άρθρο, στο περιοδικό “Παιδί-Υγεία-Ανατροφή”.
Μεταξύ άλλων αναφέρει.
*Η παγκόσμια πρακτική αλλά και η Ελληνική έχουν δείξει

ότι 60-70% των μονάδων αίματος πλακούντα που συλλέγο-
νται, δεν έχουν ικανοποιητικό αριθμό αρχέγονων αιμοποιη-
τικών κυττάρων (βλαστοκύτταρα), επομένως είναι ακατάλ-
ληλες και δεν οδηγούνται στο επόμενο στάδιο, την κρυοσυ-
ντήρηση.

*Η πιθανότητα να χρειαστεί ένα παιδί τα δικά του αποθη-
κευμένα κύτταρα για μελλοντική μεταμόσχευση εκτιμάται
ότι είναι 1:100.000 έως 1:200.000.

*Το πρόβλημα (φύλαξης του αίματος) βρίσκεται στην ύ-
παρξη των ιδιωτικών τραπεζών βλαστοκυττάρων. Η ιδιωτική
φύλαξη αποτελεί απόφαση αρκετών γονέων, οι οποίοι κατα-
κλύζονται από όμορφα πολύχρωμα φυλλάδια στους χώρους
αναμονής των μαιευτηρίων και θεωρούν ότι προσφέρουν
μια “βιολογική” ασφάλεια στο παιδί τους.

*Μέχρι σήμερα έχει χρειαστεί να γίνουν διεθνώς ελάχι-
στες αυτόλογες μεταμοσχεύσεις βλαστοκυττάρων από “ι-
διωτική” φύλαξη.

*Η ιδιωτική φύλαξη είναι αποδεκτή μόνο για οικογένειες
με σπάνια νοσήματα ή για οικογένειες με ανάγκη άμεσα
διαθέσιμου αίματος πλακούντα σε κάποιο μέλος της οικογέ-
νειας.
Επί πλέον το κόστος λειτουργίας των τραπεζών συντή-

ρησης βλαστοκυττάρων είναι πολύ υψηλό και έτσι δη-
μιουργούνται εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσον οι
ιδιωτικές τράπεζες, οι οποίες ασφαλώς λειτουργούν με
γνώμονα το κέρδος, είναι σε θέση να συλλέξουν, να κα-
τεργαστούν και να συντηρήσουν σωστά το αίμα, ώστε να
είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί όταν και εφόσον χρεια-
στεί.

*Η επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης γνωμοδότησε για το θέμα αυτό το 2004: “Οι
ιδιωτικές τράπεζες υπόσχονται περισσότερα απ΄ ότι
μπορούν να πραγματοποιήσουν. Οι δραστηριότητες τέ-
τοιου είδους τραπεζών εγείρουν σοβαρές ηθικές επι-
κρίσεις”.

*Από το 2004 στη χώρα μας λειτουργεί δημόσια τράπε-
ζα που αποτελεί επιστημονική και ανθρωπιστική προσφορά του
ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
Η τράπεζα αυτή συνεργάζεται στενά με το μαιευτήριο Μ. Ηλιά-
δη και το μαιευτικό τμήμα του νοσοκομείου “Αττικό” και δέχεται
αίμα από οποιοδήποτε μαιευτήριο, δημόσιο ή ιδιωτικό, αφού
προηγηθεί συνεννόηση.  (Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-
6597341,2 και 6945320205)

*Εάν το αίμα πλακούντα συντηρηθεί σωστά μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για 20 χρόνια.

*Στο νοσοκομείο παίδων “Αγία Σοφία” έχουν γίνει σε 15 χρό-
νια 430 μεταμοσχεύσεις με βλαστοκύτταρα, από τις οποίες μό-
νο 23 έγιναν από αίμα πλακούντα. Τα αποτελέσματα των μετα-
μοσχεύσεων ήταν από πολύ καλά (σε περιπτώσεις μεσογειακής
αναιμίας) μέχρι ικανοποιητικά (σε περιπτώσεις λευχαιμίας).
Ο κύριος Αναγνωστάκης καταλήγει.
Η σημερινή θέση των αρμόδιων επιστημονικών φορέων εί-

ναι:
*Ναι στη φύλαξη του αίματος στις δημόσιες τράπεζες
*ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ στη φύλαξη αίματος σε

ιδιωτικές τράπεζες.

Το   INTERNET  με απλά λόγια

Με την ευκαιρία της προβολής του χω-
ριού μας και των δραστηριοτήτων του
Συνδέσμου μας μέσω του διαδικτύου,

όπως αναλυτικά αναφέρεται σε άλλη
στήλη, θα προσπαθήσω με απλά λόγια
και παραδείγματα να δώσω να καταλά-
βουν οι αναγνώστες μας, που δεν χρησι-
μοποιούν στη δουλειά τους η στο σπίτι
τους ηλεκτρονικό υπολογιστή, τι είναι  το  ΙΝΤΕRΝΕΤ (διαδί-
κτυο).

*Ίντερνετ  είναι συνδεδεμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
που επικοινωνούν μεταξύ τους και στέλνουν ή λαμβάνουν πλη-
ροφορίες  που είναι αποθηκευμένες σε αυτούς (σε μαγνητικούς
δίσκους), και οι άνθρωποι (χρήστες) που τους χρησιμοποιούν.

*Hλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια μηχανή που έφτιαξε ο
άνθρωπος, η οποία κάνει αριθμητικές  πράξεις (προσθέσεις, διαι-
ρέσεις, τετραγωνικές ρίζες κλπ ), λογικές συγκρίσεις (π.χ. μεγαλύ-
τερο, μικρότερο, ίσο, σωστό ή  λάθος) κλπ., με ταχύτητα σε χρόνους
ασύλληπτους από τις ανθρώπινες αισθήσεις. Φαντασθείτε ότι μια
διαίρεση μεγάλων αριθμών την ολοκληρώνει ο υπολογιστής στο
ένα εκατομμυριοστό  ή και τρισεκατομμυριοστό του δευτερολέ-
πτου, ανάλογα με τον τύπο του υπολογιστή. Άλλο χαρακτηριστικό
των υπολογιστών είναι η ακρίβεια, δηλ. δεν κάνουν λάθη και εκτε-
λούν πάντοτε τις εντολές (Λογισμικό -προγράμματα) που τους δίνει
ο άνθρωπος (Συγκεκριμένα οι Αναλυτές και Προγραμματιστές που
είναι επιστήμονες Πληροφορικής) .

*Πληροφορία για τον υπολογιστή είναι κάθε γνώση  (επιστη-
μονική ή όχι), κάθε είδηση, κάθε γεγονός που αποθηκεύονται στο
σκληρό του δίσκο. Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των Πανεπι-
στημίων π.χ.  υπάρχουν οργανωμένες πληροφορίες (βάσεις δεδο-
μένων) για κάθε τι που αναφέρεται στην κάθε επιστήμη. Ο γιατρός
μπορεί να αντλήσει γνώσεις για την αντιμετώπιση της κάθε ασθέ-
νειας  από όλα τα  Πανεπιστήμια του κόσμου, ο Γεωπόνος  για ότι
έχει σχέση με τα φυτά, ο Φυσικός για το πείραμα CERN (Ευρωπα-
ϊκό Κέντρο Πυρηνικής Έρευνας) κ.ο.κ. Πληροφορία ακόμη είναι ότι
στο Λεβίδι  υπάρχει ένας υπόγειος φούρνος που ψήνει το ψωμί με
ξύλα  και  διαφημίζει το φούρνο και το ψωμί μέσω του internet.
Πληροφορίες θα είναι και τα όσα αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα
μας σχετικά με το χωριό μας. Η πληροφορία μπορεί να είναι σε
μορφή κειμένου, ήχου (τραγούδια – μουσική ), εικόνας (φωτογρα-
φία-video) κ.λ.π.

*Επικοινωνία υπολογιστών. Οι υπολογιστές επικοινωνούν με-
ταξύ τους με τη χρήση ασύρματων ή ενσύρματων τηλεπικοινωνια-
κών μέσων και δορυφόρων και αναγνωρίζει και καταλαβαίνει ο
ένας υπολογιστής τον άλλο, αφού χρησιμοποιούν ένα κοινό πρωτό-
κολλο επικοινωνίας, κοινή γλώσσα θα λέγαμε (TCP/IP).

*Οργάνωση πληροφοριών ( Ιστοσελίδες, δικτυακοί τό-
ποι, παγκόσμιο δίκτυο). Οι χρήστες του  ίντερνετ ή διαδικτύ-
ου όπως λέγεται, δεν είναι μόνο καταναλωτές πληροφοριών,
αλλά πολλοί εξ αυτών είναι και παραγωγοί, όπως: Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα ( Πανεπιστήμια, Σχολεία), Ερευνητικά και Επιστημο-
νικά Κέντρα, διάφορα Σωματεία και Οργανώσεις, Εταιρίες, Κυ-
βερνήσεις, μεμονωμένοι χρήστες.
Στα Σωματεία–παραγωγούς θα ανήκει και ο Σύνδεσμός μας,

που έφτιαξε τη δική του ιστοσελίδα  www.servou.gr, στην ο-
ποία αποθηκεύσαμε πληροφορίες (όπως θα διαβάσετε αναλυτι-
κά σε άλλη στήλη), που θα είναι διαθέσιμες σε χρήστες του
διαδικτύου  σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Αρκεί να  ξέρουν
την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, η να ψάχνουν μέσω μηχανών
αναζήτησης (π.χ GOOGLE )  με λέξεις – κλειδιά, π.χ τη λέξη
ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ,  ΣΕΡΒΟΥ, ΑΡΑΠΗΔΕΣ κλπ.
Πολλές ιστοσελίδες μαζί (Αγγλικά  web pages) κάνουν έναν

δικτυακό τόπο και το σύνολο των δικτυακών τόπων αποτελεί τον
παγκόσμιο δικτυακό ιστό: www (world wide web).

*Άλλες χρήσεις του  internet. Mε την εκμετάλλευση των
δυνατοτήτων του διαδικτύου έχουν αναπτυχθεί το ηλεκτρονικό
εμπόριο, (δίνουμε παραγγελία αγοράς π.χ ενός πουκάμισου ή
βιβλίου σε ένα μαγαζί και μας έρχεται στο σπίτι, αφού μας γίνει
αυτόματη χρέωση της πιστωτικής μας κάρτας ή με αντικατα-
βολή), η τηλεδιάσκεψη, η τηλε-εκπαίδευση (Σήμερα π.χ ένα παι-
δί μπορεί να μάθει Κινεζική γλώσσα με  ιδιαίτερο μάθημα από
κινέζα δασκάλα του Πεκίνου, που θα την βλέπει στην οθόνη του
υπολογιστή και θα την ακούει). Αρκεί να πληρώνει. Τέλος πά-
ντων ότι θέλει μπορεί να βρει κανείς στο ίντερνετ και σίγουρα
προσφέρει ευχαρίστηση.
Φροντίστε να μάθετε να τον χρησιμοποιείτε στοιχειωδώς. Πο-

τέ δεν είναι αργά και ποτέ δεν θα το μετανιώσετε. Και “δηλωτή”
αν θέλετε μπορείτε να παίξετε, εσείς και ο υπολογιστής σας.
Μόνο που δεν σηκώνει κλεψιές, τις καταλαβαίνει αμέσως...

Θ.Γ.Τρουπή (Γκράβαρη)
ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ

 Οι πατριώτες που βρέθηκαν στο γραφείο
του Συνδέσμου στις 14.12.08 συζητούν
για το θέματα που έχουν προκύψει.

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου που θα γίνονταν οι εκλογές,
τα μέλη  του απερχόμενου ΔΣ συναντήθηκαν στο Γραφείο
του Συνδέσμου με δύο μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, α-
φού είχαν πληροφορηθεί πως  μόνο μία πατριώτισσα δήλωσε
υποψηφιότητα για το  ΔΣ. Συσκέφθηκαν “περί του πρακτέου”
παρουσία και όσων πατριωτών είχαν προσέλθει να ψηφίσουν.
Όλοι οι παρευρισκόμενοι αφού αντάλλαξαν απόψεις  υπέγρα-
ψαν το παρακάτω κείμενο, που πρότεινε και συνέταξε ο Νίκος

Παπαγεωργίου.
“Σήμερα την 14/12/2008, στο γραφείο του Συνδέσμου συ-

γκεντρώθηκαν τα μέλη του ΔΣ και συζήτησαν τη διαμορφωμέ-
νη κατάσταση,
εφ’ όσον δεν υ-
πήρξαν υποψη-
φιότητες, εις α-
νοικτό συμβού-
λιο όλων των
παρευρισκομέ-
νων πατριωτών:
Παπαγεωργίου
Νίκος, Μαρα-
γκός Αθ Ιωάννης,
Δάρας Κωνστα-
ντίνος, Παπαγε-
ωργίου Βασί-
λειος, Κωνστα-
ντόπουλος Δημ
Ηλίας, Βέργος Δημ Γεώργιος, Γεωργακόπουλος Τάσος, Βέρ-
γος Λάμ. Γεώργιος, Μαραγκός Ι. Χρήστος, Τρουπής Γ. Θεόδω-
ρος, Χειμώνας Ηλίας, Δάρας Παναγιώτης, Χρονόπουλος Ιωάν-

νης, Αναστασόπουλος Χρήστος, Βέργος Θεόδωρος, Βέργος
Στ. Ιωάννης, Βέργος Ν. Ιωάννης, Σχίζας Κωνσταντίνος και Σχί-
ζας Π. Δημήτριος. Ομόφωνα αποφασίσθηκε η συνέχιση των
εργασιών και λειτουργία του Συνδέσμου από το υπάρχον ΔΣ

μέχρι την απόφαση της έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης που θα συ-
γκληθεί σε εύλογο χρόνο. Προς
κάλυψη των ενεργειών του ΔΣ
υπογράφουν όλοι οι ανωτέρω α-
ναφερόμενοι πατριώτες.  Επί-
σης  αποφάσισε να μη γίνει κο-
πή πίτας και χοροεσπερίδα που
είχαν προγραμματισθεί  για τον
Ιανουάριο και Φεβρουάριο του
2009 και να εκδοθεί ένα φύλλο
Αρτοζήνου μετά δίμηνο περί-
που, που να ενημερώνει τους
πατριώτες για την σύγκληση έ-
κτακτης Γενικής Συνέλευσης”.

Παρασκευοπούλου 4 - Περιστέρι
Τηλ.: 2105770003

Δερμάτινα νδύματα
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΣ
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B O M A R
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Μαρία Αν. Μπόρα
Καρύστου 12 Πετρούπολη Τηλ. 210-5010550

 servou.grσυνέχεια από τη σελ. 1

*την εφημερίδα μας “Αρτοζήνος”,
*δικές μας συλλογές
*φωτογραφίες που μας δάνεισαν διάφοροι πα-

τριώτες.
Ευχαριστούμε όλους όσους στο παρελθόν φρό-

ντισαν να πλουτίσουν το αρχείο του Συνδέσμου με
φωτογραφίες - και δεν γνωρίζουμε αναλυτικά ποιοι
είναι - καθώς και τους Βέργο Γεώργιο, Γκούτη Αθα-
νασία, Δημητρόπουλο Χρήστο, Μαραγκό Αθ. Ιωάννη,
Μαραγκό Αθ. Χρήστο,  Μπόρα Αθ. Βασίλειο, Μαρ-
κοπούλου Κανέλλα, Παπαγεωργίου Νίκο, Σχίζα-Φλου-
ράκη Χρυσούλα,  Τρουπή Νίκο (Γκράβαρη), Χρονό-
πουλο Η. Ιωάννη και Χρονόπουλο Ι. Κωνσταντίνο,
που μας δάνεισαν φωτογραφίες.

Επίσης ευχαριστούμε όσους έγραψαν κείμενα. Δεν
θα αναφέρουμε εδώ τα ονόματα τους, γιατί τα άρ-
θρα φέρουν την υπογραφή τους και μπορούν οι επι-
σκέπτες να ενημερωθούν. Ευχαριστούμε όμως ιδιαί-
τερα τον υποστράτηγο ε.α. Χρήστο Αθ. Μαραγκό,
που κάλυψε (σε μέγιστο βαθμό) το θέμα της ιστορί-
ας του χωριού, συμπεριλαμβανομένων και των εκ-
κλησιών.

Στόχος μας είναι να υπάρχει συστηματική συντή-
ρηση και ενημέρωση της ιστοσελίδας και συνεχής
βελτίωση του περιεχομένου της, τόσο σε θέματα που
έχουν σχέση με την ιστορία και το παρελθόν του
τόπου μας, όσο και σε θέματα που έχουν σχέση με το
παρόν και το μέλλον του χωριού και του Συνδέσμου.

Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε
να ενημερώνουμε διαρκώς τους επισκέπτες της ι-
στοσελίδας, με θέματα και νέα που αφορούν τους
απανταχού της γης Σερβαίους. Η διαχείριση προς
το παρόν θα γίνεται από εμάς, με τη συνδρομή και
του Χ. Δημητρόπουλου.

Καλούμε τους πατριώτες και φίλους του χωριού
μας, ιδιαίτερα τους νέους, να μας βοηθήσουν ώστε η
ιστοσελίδα διαρκώς να εμπλουτίζεται με νέο υλικό
και σταδιακά να αναβαθμίζεται ποιοτικά. Οι παρα-
τηρήσεις και οι υποδείξεις σας θα είναι ευπρόσδε-
κτες. Οι υπογράφοντες:

Τρουπής Γ. Θεόδωρος.   Οικονομολόγος, Συν/
χος Δ/ντής Τραπέζης.

Χειμώνας Θεοδ. Ηλίας.    Dr. Ιατρός Καρδιολό-
γος, Υποπτέραρχος ε.α.

Μαραγκός Ιω. Χρήστος.  Dr. Παιδίατρος, συντα-
ξιούχος”.

Η 3η-5η ενότητα περιλαμβάνουν περιεκτικό κεί-
μενο με πλούσιο φωτογραφικό υλικό για του Σέρβου
και τους Αράπηδες. Καταβάλαμε κάθε δυνατή προ-
σπάθεια ώστε ο επισκέπτης με την μελέτη αυτών των
άρθρων να σχηματίσει μία ολοκληρωμένη εντύπωση
για το χωριό μας, την ιστορία του και τους Σερβαί-
ους, πριν περιηγηθεί στα υπόλοιπα 300 περίπου
άρθρα.

6η ενότητα: “Λαογραφία-Παράδοση”.  Περιλαμ-
βάνει 3 Κατηγορίες με  Ήθη και έθιμα (7 άρθρα),

“Μύθους και παραδόσεις” (2 άρθρα) και “Λαϊκή
τέχνη” (2 άρθρα).

7η ενότητα: “Σερβαίοι συγγραφείς και λογοτέ-
χνες”. Εδώ αναφερόμαστε σε 7 πατριώτες που έ-
χουν εκδώσει τουλάχιστον ένα βιβλίο. Υπάρχει φω-
τογραφία με το βιογραφικό του καθενός και μέρος
από το έργο του. Συνολικά στην ενότητα αυτή έχουν
αναρτηθεί 60 άρθρα.

8η ενότητα: “Σερβαίοι αγωνιστές και πεσόντες”.
Εδώ υπάρχει ονομαστική μόνο αναφορά στους 13
ήρωες του 1821 και στους 47 πεσόντες τον περα-
σμένο αιώνα, χωριστά σε περιόδους. Αν ακουμπή-
σετε τον “κένσορα” πάνω σε καθένα από αυτά τα
μικρά άρθρα, σας εμφανίζει αυτόματα το πλήρες
άρθρο.

9η ενότητα. “Σερβαίοι για του Σέρβου”. Κάτω
από αυτόν τον “ευρηματικό” τίτλο υπάρχουν (προς
το παρόν) σύντομα βιογραφικά με το αντίστοιχο έρ-
γο 4 (μη εν ζωή) πατριωτών, που αξιολογήσαμε (σε
πρώτη φάση) πως έχουν προσφέρει περισσότερα
από άλλους, στο χωριό και το Σύνδεσμο.

10η ενότητα: “Γραφή πατριωτών-συνεργατών”.
Περιλαμβάνει 9 κατηγορίες και 84 (μέχρι τώρα)  άρ-
θρα. Η μεγαλύτερη κατηγορία “αναμνήσεις” περιλαμ-
βάνει 27 άρθρα, γραμμένα από 9 πατριώτες. Η επό-
μενη με 18   άρθρα αφορά σε ιστορικά θέματα του
χωριού, γραμμένα στην πλειοψηφία τους (13) από το
στρατηγό Χ. Αθ. Μαραγκό. Μία ακόμη μεγάλη κατηγο-
ρία με 13 άρθρα αφορά σε ιατρικά και παραϊατρικά
θέματα, γραμμένα από 4 Σερβαίους γιατρούς. Άλλες
κατηγορίες, που περιλαμβάνουν 26 συνολικά άρθρα
είναι: “ποιήματα”, “Σερβαίοι μαστόροι και σερβιώτι-
σες”, “σατυρικά”, “γλωσσολογικά”, “άρθρα και στο-
χασμοί” και  “σελίδα των νέων”.

11η ενότητα: “Αξιοθέατα”: Εδώ υπάρχουν 30 άρ-
θρα, με πολύ πλούσιο φωτογραφικό υλικό, που αφο-
ρούν κυρίως σε αξιοθέατα του χωριού μας (εκκλη-
σίες, εξωκκλήσια, βρύσες, σπηλιές, πεζοπορικές δια-
δρομές).

12η ενότητα: Έχει τίτλο “Τα νέα” και περιλαμβά-
νει άρθρα με νέα από το Σύνδεσμο, από το χωριό
αλλά και από την ευρύτερη περιοχή. Δεν χρεάζεται
πλέον να περιμένετε τον “Αρτοζήνο” για να διαβά-
σετε τα Νέα. Στη στήλη αυτή θα δημοσιεύονται πολ-
λά και άμεσα “ζωντανά”.

13η ενότητα: “Σέρβου και Δήμος Ηραίας”. Περι-
λαμβάνει προς το παρόν 3 άρθρα για το Τοπικό
Διαμέρισμα Σέρβου και 3 για το Δήμο Ηραίας.

Στη συνέχεια των περιεχομένων υπάρχει ενότητα
για ανάρτηση “βίντεο” και άλλη με 20 περίπου δη-
μοτικά τραγούδια, τα οποία ακούγονται κανονικά
και στους συντελεστές περιλαμβάνονται  οι γνωστοί
μας “Μαυρέλιας” και “Παπαλιάς” αλλά και άνθρω-
ποι από το χωριό.

Η επόμενη ενότητα περιλαμβάνει διευθύνσεις άλ-
λων ιστοσελίδων (πατριωτών, του Δήμου Ηραίας και
κάποιες της ευρύτερης περιοχής), που μπορείτε να
συνδεθείτε άμεσα. Ακολουθεί η λογοτεχνική σελί-
δα, που επιμελήθηκε ο Χ. Δημητρόπουλος και περι-
λαμβάνει αξιόλογα έργα Ελλήνων λογοτεχνών.

Μετά τα παραπάνω ακολουθεί μία μεγάλη ενότητα
με τίτλο “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΕΡΒΑΙΩΝ”. Εδώ υπάρχουν
περί τα 20 άρθρα που αναφέρονται σε όλα όσα έχουν
σχέση με το Σύνδεσμό μας, από τη δημιουργία του
μέχρι σήμερα (Πράξη ίδρυσης, καταστατικό, διατελέ-
σαντες πρόεδροι, έργα κατά περιόδους, εκδηλώσεις,
Πολιτιστικό Κέντρο, αναγραφή ονομάτων πεσόντων,
κλπ.) Στην συνέχεια  υπάρχει άρθρο για την εφημερί-
δα μας και δυνατότητα on line ανάγνωσης, όλου του
περιεχομένου των 4 τελευταίων φύλλων. Ακολουθεί
ενότητα για e-mails και επικοινωνία των επισκεπτών
με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας.

Η επόμενη στήλη έχει σχέση με άλμπουμ φωτογρα-
φιών, που ελπίζουμε να σας αρέσουν. Αν έχετε κά-
ποια φωτογραφία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα θέλαμε
να μας την δανείσετε να την αναρτήσουμε. Επίσης αν
θέλετε να αναρτάτε μόνοι σας δικά σας άρθρα, που
νομίζετε πως θα ενδιαφέρουν τους πατριώτες και θα
συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ιστοσελίδας και του
Συνδέσμου μας, μπορείτε (με κάποιες προϋποθέσεις)
να γίνετε μέλος.

Για την δημιουργία της ιστοσελίδας δεν υπήρξε
καμία οικονομική επιβάρυνση του Συνδέσμου. Το
κόστος ανέλαβαν οι 3 υπογράφοντες.

(Η ύλη που έχει αναρτηθεί μέχρι τώρα στην ιστοσε-
λίδα υπάρχει χωριστά σε ηλεκτρονική μορφή και αντι-
στοιχεί περίπου σε χίλιες σελίδες ενόςσυνηθισμένου
βιβλίου.  Θα μπορούσε ο Σύνδεσμος (προσθέτοντας
κάποια ακόμη ύλη) να εκδόση 5-6 τόμους, κυρίως για
όσους δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στο  Internet. Το
τυπογραφικό κόστος είναι περίπου 10.000 ευρώ, για
χίλια κομμάτια (επί  5 τόμους). Αν υπάρχει κάποιος
πατριώτης-χορηγός για το Σύνδεσμο, η εργασία προ-
σφέρεται δωρεάν από τους υπογράφοντες της ιστο-
σελίδας).

ΕΣΟΔΑ   14/11/Ο8 – 20/01/09
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1054 ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ........................... 20
1055 ΒΕΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ. ................................ 20
1054 ΒΕΡΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Γ. ......................... 20
1046 ΒΕΡΓΟΥ – ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ  ΕΥΓΕΝΙΑ ......... 20
1051 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣ. Γ. ......... 50
1062 ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ...................... 10
1040 ΔΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  Γ. ............................. 70
1063 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ..................... 30
106   ΚΑΤΣΙΑΠΗ – ΘΕΟΦΙΛΗ  ΜΑΡΙΑ ............. 30
1041 ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .......................... 20
294   ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΝΟΚΟΛΕΤΑ ......................... 50
1044 ΚΩΝΣΤ/ΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΟΥΠΗ ΓΕΩΡΓ. ........ 20
1061 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛ. Θ. .................... 20
721   ΠΑΓΚΡΑΤΗ – ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓ ... 30
1043 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛ  Γ. .................... 25
1042 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΝΤΑ ΚΩΝ/ΝΑ .... 50
296   ΠΑΠΑΘΩΜ/ΛΟΥ-ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΥ ΕΛ. ... 100
         (Στη μνήμη Γεωργίας Δ. Βέργου)
1067 ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ............................ 55
292   ΣΧΙΖΑ – ΣΚΟΥΡΤΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ............ 20
293   ΣΧΙΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ .................................... 20
1045 ΣΧΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛ. ........................ 50
1064 ΣΧΙΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣ. ..................... 50
295   ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ...................... 60
          (Στη μνήμη Γεωργίας Δ. Βέργου)
1058  ΣΧΙΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜ. ..................... 20
1053  ΣΧΙΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ........................ 30
1047  ΤΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔ. ................ 10
1059 ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤ. ...................... 40
Β) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤ. ΚΕΝΤΡΟ
1056  ΜΠΟΡΑΣ ΗΛΙΑΣ Ι. (ΝΤΟΡΟΣ) ............. 200
1057  ΜΠΟΡΑΣ ΗΛΙΑΣ Ι. (ΝΤΟΡΟΣ) ............. 300
1038  ΣΤΡΙΚΟΥ–ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ. ....... 50
           (Στη μνήμη Θεόδωρου Τρουπή)
1037  ΚΩΝΣΤ/ΛΟΥ–ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ ΑΘΑΝ. .... 60
719    ΣΤΡΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡ. ...................... 100
           (Στη μνήμη Γεωργίας Στρίκου)
1048   ΤΡΟΥΠΗΣ ΘΕΟΔ. Ν. (ΓΚΡΑΒΑΡΗΣ) ... 100
 Γ) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ
Απόδειξη Νο 1039 ....................................... 250
Απόδειξη Νο 1060   Τόμος ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ ....... 50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ .................. 2.080 €

ΕΞΟΔΑ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Α) ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
27, 31 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ............. 4.500
13642, 109  ΣΤΟΚΟΣ – ΚΟΛΛΑ .................... 200
30  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ κλπ .................. 300
897,909,910  ΥΛΙΚΑ  (άμμος,  κλπ) ........... 4.477
28 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ............. 1.500
29, 33  ΕΠΕΝΔ. ΠΕΤΡΑΣ (ΕΝΑΝΤΙ) ........... 3.000
135     ΑΓΚΩΝΑΡΙΑ ......................................  470
Β) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
1298, 3585  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  Φ. 170 ................ 547
130, 32 ΕΞΟΔΑ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ .................... 68
ΔΕΗ – ΟΤΕ ..................................................... 78
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ................ 15.140 €

Δ) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
**ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ  Ι. ΝΑΟΥ ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Στη μνήμη Μαρίνας Π. Κωνσταντοπούλου
1065  Η  Οικογένειά της ............................. 500
1066  Κωνσταντ/λου-Κούλη  Βενετ.. .............. 50
** ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟ-ΛΙΑ
720 Παγκράτη–Μπαλωμένου Παναγιώτα .... 100
           (Στη μνήμη του αδερφού της Γιώργου)
**ΓΙΑ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
Στη μνήμη Κουρμούσης Παναγιώτας (Κόρης της
Κούλας Χ. Μπόρα) οι συγγενείς της .......... 200
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ............................. 850

ΕΘΝΙΚΗ
Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Κάντε το καλύτερο δώρο στον εαυτό σας
και το παιδί σας. Εξασφαλίστε το
εγγυημένο ποσό των 27.500 ευρώ

-για τις σπουδές του.
-η την επαγγελματική του αποκατάσταση.

ΜΕ 3 ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΟΝΟ.
ΟΛΓΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Ασφαλιστική Σύμβουλος.
210-9090050, 210-5137994, 694413933

Αρχαιρεσίες στον
Ορειβατικό Όμιλο Ηραίας

“Η ΓΚΟΥΡΑ”
Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου έγινε η πρώ-

τη Γενική Συνέλευση του Φυσιολατρικού Ό-
μίλου Ηραίας “Η ΓΚΟΥΡΑ” στην αίθουσα
της Ομοσπονδίας Ορειβατικών, Εκδρομικών
και Φυσιολατρικών Σωματείων Ελλάδος (Ο-
ΦΟΕΣΕ), επί της οδού Μπόταση 11, στην
Αθήνα. Ακολούθησαν Αρχαιρεσίες και ε-
ξελέγη το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξε-
λεγκτική Επιτροπή.

 Η πρόεδρος της προσωρινής Διοικούσας
Επιτροπής Ελένη Θανοπούλου, αφού καλω-
σόρισε τα μέλη, έκοψε την πρωτοχρονιάτι-
κη πίτα. Ακολούθησε εκλογή προεδρείου
της Γενικής Συνέλευσης. Πρόεδρος της Γε-
νικής Συνέλευσης εξελέγη ο Θεόδωρος Γ.
Τρουπής, ο οποίος διηύθυνε τις εργασίες.
Η Ελένη Θανοπούλου έκανε σύντομο απο-
λογισμό των πεπραγμένων της απερχόμε-
νης Επιτροπής και ο ταμίας Ιωάννης Βέρ-
γος τον οικονομικό απολογισμό. Ο αντιπρό-
εδρος της επιτροπής Ευθύμιος Αποστολό-
πουλος ανέπτυξε τους σκοπούς του Ομίλου
και έκανε μια περιγραφή των μελλοντικών
σχεδιασμών. Αφού έγινε διαλογική συζήτη-
ση, εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα της επι-

τροπής και ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες. Ε-
ξελέγησαν οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
Αποστολόπουλος Ευθύμιος (Λυκούρεσι),
Βέργος Ιωάννης Στ. (Σέρβου), Διαμαντοπού-
λου Μαρίνα (Κοκκινοράχη), Θανοπούλου Ε-
λένη (Παλούμπα), Κουτσολαμπρόπουλος
Φώτιος (Λυσσαρέα), Κωνσταντόπουλος Γε-
ώργιος (Ψάρι), Μαρκόπουλος Δημήτριος
(Σαρακίνι), Παπαθεοδώρου Αθανάσιος (Α-
ετοράχη) και Χειμώνας Ηλίας (Αράπηδες).
Αμέσως μετά το ΔΣ συνήλθε στον ίδιο χώ-

ρο και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Ðñü-
åäñïò: Áðïóôïëüðïõëïò Åõèýìéïò, Áíôé-
ðñüåäñïò: Èáíïðïýëïõ ÅëÝíç, Ãåíéêüò
ãñáììáôÝáò: Äéáìáíôïðïýëïõ Ìáñßíá, Åé-
äéêüò ãñáììáôÝáò: ×åéìþíáò Çëßáò, Ôáìß-
áò: ÂÝñãïò ÉùÜííçò. ÌÝëç Êïõôóïëáìðñü-
ðïõëïò Öþôéïò, Ìáñêüðïõëïò ÄçìÞôñéïò,
Ìçôñüðïõëïò ÄçìÞôñéïò êáé Ðáðáèåïäþ-
ñïõ ÁèáíÜóéïò

 “Η ΓΚΟΥΡΑ”, με έδρα του Παλούμπα, έ-
χει σκοπό την ανάπτυξη της φυσιολατρίας και
του εκδρομικού ορειβατικού πνεύματος και την
προστασία του περιβάλλοντος χώρου, κυρίως
των δασών, των βουνών, των ποταμιών, των
σπηλαίων και των φαραγγιών της Ηραίας κα-
θώς επίσης και τη σύσφιξη των δεσμών και
των σχέσεων των νέων της περιοχής μας. Η
Γκούρα είναι ένα από τα φαράγγια της περιο-
χής, που σύμφωνα με γνώμες ειδικών επιστη-
μόνων είναι από τα σημαντικότερα της χώ-
ρας. Κατά μήκος του υπάρχουν πολλές πη-
γές, σπήλαια και νερόμυλοι γκρεμισμένοι. Ξεκι-
νά από τον “Αρτοζήνο” και εκβάλει στον
Τουθόα. Παραπλεύρως, δεξιά και αριστε-
ρά του φαραγγιού, είναι κτισμένα δέκα πα-
ραδοσιακά χωριά (Σέρβου-Λυκούρεση-Ψά-
ρι-Παλούμπα-Σαρακίνι-Λυσσαρέα-Όχθια-
Αετορράχη-Κοκκινορράχη και Αράπηδες).
Προκειμένου να αναδειχθεί και να αξιο-

ποιηθεί το φαράγγι αυτό αλλά και ο φυσι-
κός πλούτος της περιοχής, ο Όμιλος διορ-
γανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις (κυρίως
περιηγήσεις στην περιοχή) και προσπαθεί

σε συνεργασία με τον δήμο Ηραίας και με
τους Πολιτιστικούς Συλλόγους των χωριών
να πετύχει την σύνταξη σχετικής μελέτης
και τη δημιουργία παρόχθιων μονοπατιών
καθώς και μονοπατιών προσπέλασης του
Φαραγγιού. Επίσης τη δημιουργία καταφυ-
γίου, αναψυκτηρίων, την αναστήλωση μύλων
κλπ. Προς τούτο χρειάζεται τη συνδρομή
και συμπαράσταση όλων όσων ενδιαφέρο-
νται για την πρόοδο των χωριών μας.

Åîüñìçóç ãéá åîåñåýíçóç
ôçò Ãêïýñáò

Ο Ορειβατικός Όμιλος Ηραίας “Η Γκού-
ρα” διοργανώνει εκδρομή- εξόρμηση την 2
Μαΐου στη Γκούρα, για εξερεύνηση του τμή-
ματος του φαραγγιού που βρίσκεται στο ύψος
της Αετορράχης . Οι εκδρομείς θα πάνε με
δικά τους μέσα και η συνάντηση θα γίνει στην
Αετορράχη την 9.30’ πμ. Το κομμάτι αυτό
της Γκούρα είναι ιδιαίτερα γραφικό, γιατί πε-
ριβάλλεται από πανύψηλους βράχους. Ό-
σοι είναι φίλοι της φύσης καλούνται να συμ-
μετέχουν.
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κ. Θεοδώρου Γ. Τρουπήκ. Θεοδώρου Γ. Τρουπήκ. Θεοδώρου Γ. Τρουπήκ. Θεοδώρου Γ. Τρουπήκ. Θεοδώρου Γ. Τρουπή

Αγαπητοί συγ-
χωριανοί.
Το νεοεκλεγέν

ΔΣ του Συνδέ-
σμου που προέκυ-
ψε μετά τις αρ-
χαιρεσίες  της  
22.3.2009,  μου
ανέθεσε για την 
προσεχή διετία
την ευθύνη του

Προέδρου. Αποδέχθηκα την ομόφωνη αυ-
τή απόφαση, επειδή θέλω να υπηρετήσω
το καλό του χωριού μας. Τη θέση μου τη
θεωρώ πρώτη μεταξύ ίσων και είμαι βέ-
βαιος πως όλα τα  μέλη του ΔΣ θα συ-
νεργασθούμε με πνεύμα ομαδικό, όπως
εργάσθηκαν και τα μέλη στο ΔΣ τις τε-
λευταίες διετίες, με πρόεδρο τον κατα-
ξιωμένο  στη συνείδηση των πατριωτών
γιατρό κ. Ηλία Χειμώνα. Θα καταρτίσου-
με ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων με
στόχους εφικτούς και ρεαλιστικούς, μέ-
σα σε προκαθορισμένους χρόνους.
Αγαπητοί Πατριώτες.
Ο Σύνδεσμος δεν είναι μόνο τα μέλη

του ΔΣ που επιλέξατε αλλά είμαστε όλοι
οι ανά τη γη εγκαταστημένοι Σερβαίοι.
Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλ-
λον του χωριού και του Συνδέσμου και
να μην βλέπουμε τα πράγματα  κάποιες
φορές  “μαύρα και άραχνα”, αλλά στο
σκοτάδι ας προσπαθήσει ο καθένας μας
να ανάβει ένα κερί, για να φωτίζεται πα-
ντού το χωριό μας και να βλέπει ο ένας
τον άλλο. Πως;  Με την ενεργό  συμ-
μετοχή όλων των Σερβαίων στα έργα και
στις εκδηλώσεις του Συνδέσμου, με την
οικονομική στήριξη ανάλογα με το βαλά-
ντιο του καθενός, με την αποστολή προ-
τάσεων και συνεργασιών για την εφημε-
ρίδα και την ιστοσελίδα και με την καλό-
πιστη κριτική  για ότι νομίζετε πως μπο-
ρεί να γίνει  καλύτερο. Ας μην ξεχνάμε
όμως ότι καμιά φορά “το καλύτερο είναι
ο εχθρός του καλού”.
Ιδιαιτέρως το ΔΣ καλεί τα νέα παιδιά, 

που όλοι τα αγαπάμε και πιστεύουμε α-
κράδαντα ότι η γενιά τους είναι καλύτε-
ρη από τη δικιά μας, να συμμετέχουν στα
δρώμενα. Κατανοούμε απόλυτα τις καθη-
μερινές  τους ανάγκες και τις δυσκολίες
της σημερινής ζωής και κυρίως κατανο-
ούμε την αδυναμία διάθεσης του χρόνου
τους. Όμως με καλή διάθεση όλα μπο-
ρούν να γίνουν.
Ο Σύνδεσμος θα προσπαθήσει να συ-

νεργάζεται αρμονικά με την εκάστοτε
εκλεγμένη Δημοτική Αρχή, μέσα στους
σαφώς  διακριτούς ρόλους του κάθε
θεσμού, για την επίτευξη του μέγιστου
δυνατού καλού για το  χωριό μας.
Στον κάθε Σερβαίο, όπου και εάν βρί-

σκεται, το ΔΣ και εγώ προσωπικά ευχόμα-
στε  υγεία και κάθε καλό στο σπιτικό του.
Στους νέους μας  ιδιαίτερα ευχόμαστε κά-
θε  προκοπή στην επαγγελματική και οι-
κογενειακή τους ζωή. Το μέλλον τους α-
νήκει, όπως τους ανήκει και ο Σύνδεσμός
μ α ς .         

 Με πολλές  και εγκάρδιες ευχές σε ό-
λους τους πατριώτες.

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛ. ΚΕΝΤΡΟ
Κατά την επίσκεψή μας στο χωριό στις 5-4-2009 διαπιστώσαμε πως συνεχίζεται το χτίσιμο της

πέτρας στο κτίριο. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η εργασία στην κύρια πλευρά του κτιρίου, όπως
φαίνεται και στη φωτογραφία. Όμως πρέπει να χτιστεί και το στηθαίο της ράμπας πέτρινο για να
υπάρχει καλό αισθητικό αποτέ-
λεσμα (ασφαλώς να διαμορφω-
θεί και η βάση της ράμπας) κα-
θώς και μέρος της πλευράς της
πλατείας προς τον κήπο των α-
δελφών Δημητρόπουλου.   Η το-
ποθέτηση μαρκίζας με επεξερ-
γασμένες πέτρες πάχους 5 εκα-
τοστών θα γίνει δωρεάν προ-
σφορά από τον εργολάβο Δη-
μήτρη Μπάρδο. Τον ευχαριστού-
με πάρα πολύ. Επίσης ο Δημή-
τρης δεν θέλησε να πληρωθεί και
για το χτίσιμο μικρού μέρους
πέτρας στην πλευρά της ράμπας.
Οι εργασίες που πρέπει να γί-

νουν στο εσωτερικό της αίθου-
σας είναι:

*ÔïðïèÝôçóç ìáñìÜñùí óôçí åóùôåñéêÞ óêÜëá.
*ÏëïêëÞñùóç ôçò ôïðïèÝôçóçò ôùí áëïõìéíßùí óôéò ðüñôåò êáé óôá ðáñÜèõñá, ðïõ ï

áíôßîïïò êáéñüò öÝôïò ðñïêÜëåóå ðïëëÝò áíáâïëÝò.
*ÐÝñáóìá êáëùäßùí ñåýìáôïò, ôïðïèÝôçóç äéáêïðôþí-ðñéæþí,  ðáñï÷Þ ñåýìáôïò, öþ-

ôá.
*ÔïðïèÝôçóç åóùôåñéêþí êïõöùìÜôùí, åéäþí õãéåéíÞò,  íôïõëáðéþí
*ÂÜøéìï.
*ðñïìÞèåéá êÜðïéùí åëÜ÷éóôùí åðßðëùí.
Δυστυχώς όμως τα χρήματα έχουν τελειώσει και το ΔΣ απευθύνει έκκληση στους πατριώτες για

βοήθεια.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 22.3.2009: ΝΕΟ  Δ. Σ.

Πέτρινη επένδυση
Πολιτιστικού Κέντρου

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου
συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ðñüåäñïò:  ÔñïõðÞò   Ã.   Èåüäùñïò  
Áíôéðñüåäñïò: ÂÝñãïò Í. ÉùÜííçò     
Ã.ÃñáììáôÝáò: ÔñïõðÞò  Áñ.  Íéêüëáïò     
Åéä.ÃñáììáôÝáò:  ÂÝñãïò Óô. ÉùÜííçò     
Ôáìßáò:  ×ñïíüðïõëïò  Çë.  ÉùÜííçò    
Äçì.   Ó÷Ýóåéò: ÂÝñãïò Ä. Ãåþñãéïò   
ÌÝëç:
 ÄÜñáò N. Êùí/íïò    
 Ìáñáãêüò  I.  ×ñÞóôïò    
×åéìþíáò È.  Çëßáò        
Αναπληρωματικό μέλος.
Ó÷ßæáò Í.  Êùí/íïò     
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τους:

Áíáóôáóüðïõëï  ×ñÞóôï, ÊáôóéÜðç Ãåþñãéï
êáé ×ñïíüðïõëï Êùí/íï.

Όπως είναι γνωστό, οι εκλογές που είχαν προ-
γραμματιστεί για τις 14 Δεκεμβρίου 2008 ήταν ά-
καρπες, γιατί δεν δηλώθηκαν συμμετοχές. Μετά α-
πό διαβουλεύσεις έγινε έκτακτη Γενική Συνέλευση
και αποφασίστηκε να επαναληφθούν αρχαιρεσίες
την Κυριακή 22.3.2009. Η διενέργεια των εκλογών
έγινε από τριμελή εφορευτική επιτροπή που την α-
ποτελούσαν ο Ðáíáãéþôçò Í. ÄÜñáò, ο δικηγό-
ρος ÉùÜííçò ×. Ìáñáãêüò και η νύφη του χω-
ριού μας Ìáñßíá Äéáìáíôïðïýëïõ από την Κοκ-

κινοράχη, σύζυγος του Νίκου Αριστείδη Τρουπή.
Προσήλθαν και ψήφισαν, από τις 10 η ώρα το

πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα, εκατό σχεδόν πα-
τριώτες. Η διαδικασία ήταν άψογη και όλα κύλη-
σαν ομαλά. Το κλίμα ήταν πολύ ευχάριστο, τα χα-
μόγελα περίσσευαν και τα πειράγματα ακούγονταν
σε κάθε παρέα. Οι πατριώτες επέδειξαν υψηλό αί-
σθημα ευθύνης και στήριξαν δυναμικά  το Σύνδε-
σμο με την αθρόα προσέλευσή τους και την οικο-
νομική βοήθεια, σε μια στιγμή “φουρτούνας” που
κλυδωνίστηκε το “σκάφος”, το οποίο όμως απο-
δείχτηκε “γερό σκαρί”.
Η εφορευτική επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο

της γύρω στις 5 το απόγευμα. Στη συνέχεια τα ε-
κλεγέντα 9 τακτικά μέλη συνήλθαν στην πρώτη τους
συνεδρίαση για την συγκρότηση ΔΣ. Πρώτος έλα-
βε το λόγο ο πλειοψηφίσας σύμβουλος,  τέως πρό-

εδρος κ. Ηλίας Χειμώνας, ο οποί-
ος αφού συνεχάρη  τα μέλη για την
εκλογή τους,  δήλωσε πως ο ίδιος
δεν υπάρχει λόγος να έχει αξίωμα
στο νέο ΔΣ, αφού επί 6 έτη ήταν
πρόεδρος και προσέφερε από τη
θέση αυτή ότι μπορούσε περισσό-
τερο και καλύτερο. “Êáé ùò áðëü
ìÝëïò”, συμπλήρωσε, “èá êÜíù üôé
êáëýôåñï ìðïñþ”. Χαριτολογώντας
μάλιστα είπε: “¼ôáí êÜðïéïò ÷ïñåýåé
ìðñïóôÜ êáé ôåëåéþíåé ôï ôñáãïýäé, ðñÝ-
ðåé íá ðçãáßíåé óôï ôÝëïò ãéá íá ÷ï-
ñÝøïõí êáé Üëëïé ìðñïóôÜ êáé íá äþ-
óïõí íÝï êÝöé óôï ÷ïñü. Åãþ óôï ôÝëïò
ôïõ ÷ïñïý èá áêïëïõèþ êáíïíéêÜ êáé
êáìéÜ öïñÜ èá ...âáñÜù êáé ôï ðüäé”.

Στη συνέχεια ρώτησε τα μέλη ποιος θέλει να είναι
υποψήφιος για πρόεδρος ή για οποιοδήποτε άλλο
αξίωμα. Ακολούθως μίλησαν όλα τα εκλεγέντα μέ-
λη και όλα διατύπωσαν τις απόψεις τους με ευπρέ-
πεια, σεβασμό και περισσή ευγένεια. Ο Γιάννης Ν.
Βέργος πρότεινε ως πρόεδρο τον Θοδωρή
Τρουπή και όλα τα υπόλοιπα μέλη συμφώνησαν.
Συνεχίσθηκε η εκλογή και των υπολοίπων αξιω-
μάτων και τελικά το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα
ως ανωτέρω.

Eφορευτική Επιτροπή

ΕΥΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣΕΥΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣΕΥΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣΕΥΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣΕΥΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ
Με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα,

ευχόμαστε σε όλους τους συγχωριανούς μας
“Χρόνια Πολλά” με υγεία (πάνω απ΄όλα), ευ-
τυχία και ότι άλλο επιθυμούν. Όπως κάθε
χρόνο, έτσι και φέτος πολλοί πατριώτες (πάνω
από εκατό ήσαν στην Ανάσταση) επέλεξαν να
περάσουν τις γιορτές του Πάσχα στο χωριό. Πα-
ρακολούθησαν τις ακολουθίες της μεγάλης ε-
βδομάδας, στόλισαν τον επιτάφιο και έκαναν
την περιφορά του μέχρι την Αγία Παρασκευή,
αρκετοί σούβλισαν αρνιά και όλοι χάρηκαν το
Πάσχα του 2009.

Και του χρόνου.

“ΜΑΧΗ  ΣΕΡΒΟΥ”  10 ΜΑΪΟΥ 1826“ΜΑΧΗ  ΣΕΡΒΟΥ”  10 ΜΑΪΟΥ 1826“ΜΑΧΗ  ΣΕΡΒΟΥ”  10 ΜΑΪΟΥ 1826“ΜΑΧΗ  ΣΕΡΒΟΥ”  10 ΜΑΪΟΥ 1826“ΜΑΧΗ  ΣΕΡΒΟΥ”  10 ΜΑΪΟΥ 1826
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

Το ΔΣ του Συνδέσμου Σερβαίων αποφάσι-
σε, στην συνεδρίαση τις 7ης Απριλίου 2009,
την καθιέρωση εορτασμού σε ανάμνηση της
μάχης που έγινε στου Σέρβου (Γριάς το Διά-
σελο) στις 10 Μαΐου 1826.
Ο εορτασμός θα γίνεται την δεύτερη Κυρια-

κή του Μαΐου εκάστου έτους, σε συνεργασία
με τις Τοπικές Αρχές. Πρώτος εορτασμός θα
γίνει το επόμενο έτος 2010.
Θα γίνει κατάλληλη προετοιμασία και θα

καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε ο εορτα-
σμός να λάβει πανηγυρικό χαρακτήρα.

Πρόθεσή μας, εκτός των άλλων, είναι να
πείσουμε τους σημερινούς νέους, που δεν
έχουν προσωπικά βιώματα πολέμων, για την
αξία εκείνου του αγώνα των προγόνων μας,
που είχε ως επακόλουθο την ελευθερία μας
και μία καλή ποιότητα ζωής, αν λάβει κανείς
υπόψη την δυστυχία που υπάρχει στην
πλειοψηφία των ανθρώπων του πλανήτη
μας.
Περισσότερα θα ανακοινωθούν εν καιρώ.

Με την ευκαιρία δημοσιεύουμε απόσπασμα
της αναφοράς του στρατηγού Δ. Πλαπούτα,
προς την Διοικητική Επιτροπή, στις 12 Μαΐου
1826, (ΓΑΚ, Εκτελ. φ, 180), σχετικά με την
κατάσταση και την διεξαγωγή της μάχης.

“....Εισηκούσθην ευθύς με τον στρατ. Χρύ-
σανθον δια να ανταμώσωμεν εις Δίβριν ή στα
Τριπόταμα, και να απεράσωμεν εις Καλάβρυ-
τα, με απόφασιν δια να τους βλάψωμεν εκεί
όσον ημπορέσωμεν. Αλλ’ ο εχθρός προλαμ-
βάνων ήλθεν εις τα σύνορα Άκοβας και Πέρα
Μεριάς, ο ερχομός του τάραξεν όλους τους
κατοίκους των μερών τούτων μην ηξεύρωντα
πόθεν θα κινηθή και δια πού, διο βιασμένοι
από τας γυναίκας και παιδιά των διεσκορπί-
σθησαν τήδε κακείσαι, χωρίς να έχη την πα-
ραμικράν δοχήν εις αυτούς η πιθώ ή η βία.
Εγώ μην ημπορώντας να φέρω σε έκβαση

του σκοπού μου, επήρα τους μισθωτούς
στρατιώτας και ευγήκα εις το πλευρό του
εχθρού, παρατηρώντας όθεν ημπορώ να τους
βλάψω και να εμποδίζω όσον ημπορούσα
τροφάς οπού ενδέχετο να πάρει.

Σωρός Γριάς
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Καθώς την δευτέραν πρωί απερνώντας εν
Σώμα από αυτούς, περίπου των χιλίων πεζών
και ιππέων εις το διάσελον της γριάς, και εκινή-
σαντες δια τα μέρη τούτα ήλθον εις το Λυκού-
ρεσι και συναντήθηκα με αυτούς εις του Σέρ-
βου από κάτω, με τους οποίους ετουφεκίσθη-
μεν και όσον ημπορέσαμε τους αντισταθήκαμε
πέρνωντας τους περίπου των πέντε χιλιάδων
προβάτων όπου είχαν παρμένα, μερικά αλογο-
γελάδια, εμποδίζοντας ακόμη και όσα άλλα εκ
του πλησίον ημπορούσαν να πάρουν.
Εσκοτώθηκαν από αυτούς μερικοί, από τους

οποίους έμειναν τρεις τέσσεροι, και ακολού-
θως πάλιν τουφεκιζόμενοι οι μισοί απέρασαν
εις τον κάμπον Δημητζάνας. Εγώ δε μ’ όσους
περισσοτέρους ιμπόρισα εις Ζάτουνα, με α-
πόφασιν οπού να έλθουν εις Δημητζάνα και Ζά-
τουνα να τους βαρέσωμεν. Αλλ/αυτοί από εκεί
οπού ετοποθετήθησαν το εσπέραν ανεχώρη-
σαν κατ ευθείαν δια την Τριπολιτσάν....“
Η πλήρης αναφορά και λεπτομέρειες για τη

μάχη υπάρχουν στο άρθρο του Σερβαίου στρα-
τηγού Χ. Αθ. Μαραγκού, που έχει δημοσιευθεί
στην εφημερίδα “Αρτοζήνος” και έχει αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα “Servou.gr”.

(Σ.Σ. Θα καταβληθεί προσπάθεια εκ μέρους
της οργανωτικής επιτροπής της εκδήλωσης, να
πεισθούν τα μέλη του ΔΣ να ντυθούν με ...φου-
στανέλες και οι γυναίκες τους ...με στολές σου-
λιώτισσας..., ώστε να δώσουν το καλό παρά-
δειγμα και σε άλλους).

συνέχεια από τη σελ.1

ΘΑΝΑΤΟΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΚΟΥΣΤΗ
Την Πέμπτη 5.3.09 άφησε την τελευταία της

πνοή η Ξάκω, κόρη του Παναγιώτη και της
Παναγιώτας Κωνσταντοπούλου από του Σέρ-
βου. Η κηδεία της έγινε την επομένη στα Σαρ-
λαίικα, εκεί που ήταν παντρεμένη. Η Ξάκω ή-
ταν αδερφή της γνωστής μας “Κωστάκαινας”
(σύζυγος Κωστάκη Παπαθωμόπουλου). Τον
περασμένο Νοέμβριο έφυγε από τη ζωή και ο
σύζυγός της. Μοναχογιός τους είναι ο γνω-
στός μας μουσικός Κώστας Παυλόπουλος που
έχει φτιάξει τον πολιτιστικο-μουσικό σύλλογο
“Πάνας”, που με τη χορωδία του πολλές φο-
ρές μας έχει εντυπωσιάσει.

ΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Πληροφορηθήκαμε ότι  απεβίωσε ο πα-
τριώτης μας Κώστας Παναγιώτου Γκούτης,
μηχανικός αυτοκινήτων που διέμενε στον Πει-
ραιά. Ο Κώστας είχε μείνει από μικρός ορφα-
νός, αφού ο πατέρας του έχασε τη ζωή του
νέος σε κάποιο ατύχημα (πνίγηκε). Η γιαγιά
του  “Γριά Παναγιωτίτσα” τον έφερνε κάθε
καλοκαίρι στο χωριό και μάλιστα ήσαν από
τους πρώτους που τα καλοκαίρια επισκέπτο-
νταν το χωριό. Ο  Κώστας αγαπούσε πολύ το
χωριό μας και ήθελε να φτιάξει σπίτι εκεί. Δεν
βρήκε όμως κατάλληλο οικόπεδο και έφτιαξε
σπίτι στου Ράδου που επισκεπτόταν συχνά.

ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΗ 89 ΕΤΩΝ

Άφησε την τελευταία της πνοή στην Αθήνα
στις 13/4/09 και κηδεύτηκε την επομένη στους
Αράπηδες με τη συνοδεία πολλών συγγενών
και φίλων.
Ο Σύνδεσμος εκφράζει τα θερμά του συλ-

λυπητήρια και τη συμπάθεια του, στις οικο-
γένειες των θανόντων.

ΑΘΗΝΑ 3-9-1957
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ,

ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ
“Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”

Αγαπητέ  πατριώτη.
 Έμαθες, ότι άρχισε η αποπεράτωση

της Κατωκκλησιάς από μηνός, 30 χρό-
νια μας περίμενε. Το όνειρο γίνεται, πραγ-
ματικότητα. Μας λείπουν όμως 60 χιλ.
για να τελειώσει  η σκεπή! Παρακάτω
διαβάζεις τον πίνακα των μέχρι σήμε-
ρα εισφορών. Για πρόσεξε: Είναι μέσα
το όνομα σου; Αν ναι, είναι αρκετά όσα
πρόσφερες; Αν όχι γιατί αργείς; Σε πα-
ρακαλούμε να ανταποκριθείς στη φω-
νή της ΠΑΝΑΓΙΑΣ μας.

Με  πατριωτικούς χαιρετισμούς
 ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥ
25.3.2009.   Åïñôáóìüò   25çò Ìáñôßïõ

 Έγινε στο χωριό, παρουσία 9 συγχωριανών μας, ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου με δοξολογία
προ του μνημείου πεσόντων και κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες με δυνατό άνεμο και χαλαζό-
πτωση. Κατατέθηκαν στεφάνια εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής από το σύμβουλο κ. Θάνο Μπόρα,
και εκ μέρους του Συνδέσμου μας από το μέλος του ΔΣ κ. Κώστα Δάρα. Η εκδήλωση έκλεισε με τον
Εθνικό Ύμνο.

29.3.2009  Ìíçìüóõíï óôï Íáü Êïéì. Èåïôüêïõ.
 Την Κυριακή 29.3.2009 έγινε με απόφαση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου μνημόσυνο στο Μη-

τροπολιτικό Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου:
“ÕðÝñ ôùí êôéôüñùí ôïõ Éåñïý Íáïý ôïýôïõ, äùñçôþí, áöéåñùôþí, äéáêïíïýíôùí, äéáêï-

íéóÜíôùí áäåëöþí éåñÝùí, éåñáôåõóÜíôùí êáé ðÜíôùí ôùí ðñïêåêïéìçìÝíùí Óåñâáßùí ùí
ôï éåñüí ìíçìüóõíïí ôåëïýìåí”,  όπως ανέγνωσε ο καλλίφωνος Παπα-Σωτήρης, τον οποίο
ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία του.

4-4-2009: ×áëáæüðôùóç êáé êåñáõíïß óôï ÷ùñéü.
 Όπως πληροφορηθήκαμε από κατοίκους

του χωριού,το Σάββατο έλαβε χώρα μεγάλη χα-
λαζόπτωση με επίκεντρο κυρίως την περιοχή
από της Γριάς το Σωρό μέχρι την Κοκκινόβρυ-
ση. Την επομένη που επισκεφθήκαμε το χω-
ριό, πράγματι σε πολλές πλαγιές υπήρχε αρκε-
τό χαλάζι, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία.
Επίσης αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός

πως μαζί με την χαλαζόπτωση έπεσαν και κε-
ραυνοί στο χωριό και κατέστρεψαν το μικρό
αλεξικέραυνο στο καμπαναριό του Ιερού Να-
ού της Κοίμησης της Θεοτόκου. Ευτυχώς δεν
έγινε ζημιά στο καμπαναριό, παρά μόνο στα
ηλεκτρολογικά της καμπάνας.  Όπως διαπιστώθηκε, αιτία ήταν το ότι το σύρμα της γείωσης ερχόταν
σε επαφή με τις πέτρες του καμπαναριού.

Åïñôáóìüò Æùïäü÷ïõ ÐçãÞò
Την Παρασκευή 24-4-09 τυπώθηκε το 172ο φύλλο της εφημερίδας μας “Αρτοζήνος”. Στο χωριό

την ημέρα αυτή “Παρασκευή της Λαμπρής” γίνεται πανηγυρικός εορτασμός της Ζωοδόχου Πηγής,
στον ομώνυμο Ναό του χωριού μας, που βρίσκεται βορειοανατολικά στο ψηλότερο σχεδόν σημείο

του χωριού. Τις
δεκαετίες πριν το
1960, που οι πα-
τριώτες μετανά-
στευσαν στα αστι-
κά Κέντρα, γινόταν
“τρικούβερτο” πα-
νηγύρι, με όργανα
κλπ. Με  την ευκαι-
ρία του εορτασμού
της Ζωοδόχου
Πηγής είχαμε προ-
γραμματίσει να δη-
μοσιεύσουμε εμπε-
ριστατωμένη μελέ-
τη (δύο σελίδων
της εφημερίδας)
για τον Ιερό Ναό,
γραμμένη από το
στρατηγό Χ. Αθ.
Μαραγκό. Δυστυ-
χώς η επίκαιρη ύλη

μας στέρησε αυτή την δυνατότητα. Ελπίζουμε σε προσεχή δημοσίευση. Πάντως η μελέτη υπάρχει
στην ιστοσελίδα Servou.gr (Αξιοθέατα_Εκκλησίες_Ζωοδόχος Πηγή), με πολλές φωτογραφίες  και
μάλιστα μπορείτε να ακούσετε και το σχετικό τροπάριο, σε άριστη ψαλμωδία.

2-5-2009: Åîüñìçóç óôï öáñÜããé ôçò Ãêïýñáò.
Ο Ορειβατικός Όμιλος Ηραίας “Η Γκούρα” διοργανώνει εκδρομή- εξόρμηση την 2α Μαΐου στη

Γκούρα, για εξερεύνηση του τμήματος του φαραγγιού που βρίσκεται στο ύψος της Αετορράχης . Οι
εκδρομείς θα πάνε με δικά τους μέσα και η συνάντηση θα γίνει στην Αετοράχη την 9.30' πμ. Το
κομμάτι αυτό της Γκούρα είναι ιδιαίτερα γραφικό και θεαματικό, γιατί περιβάλλεται από πανύψηλους
βράχους. Όσοι είναι φίλοι της φύσης καλούνται να συμμετέχουν

Ïé íÝïé ôïõ ÷ùñéïý ìáò Ý÷ïõí ïéêïëïãéêÞ óõíåßäçóç.
Το περασμένο μήνα ο ÄçìÞôñçò  Í. ÔñïõðÞò πήγαινε ένα βράδυ

με τον αδερφό του και τους γονείς του από το χωριό του πατέρα του
(Σέρβου) στο χωριό της μάνας του (Κοκκινοράχη). Όταν πλησιάζανε
στους Αράπηδες, εκεί κοντά
στο  μνημείο του Δήμου, τα
φώτα του αυτοκινήτου έπε-
σαν πάνω σε ένα λαγουδάκι.
Βγαίνει ο Δημήτρης, πάει κο-
ντά και βλέπει το όμορφο και
φοβισμένο ζωάκι να είναι μα-
ζεμένο και να μένει ακίνητο.
Γυρνάει στο αυτοκίνητο παίρ-

νει τη μηχανή του και του βγάζει κάμποσες φωτογραφίες,  Το λαγουδάκι δεν εννοούσε να φύγει. Το πιάνει
ο Δημήτρης στην αγκαλιά του, το χαϊδεύει και περνάει στην απέναντι πλευρά του δρόμου προς την
Γκούρα. Το αφήνει εκεί προς την κατηφόρα  και το ...συμβούλευσε να μην περιφέρεται κοντά στο δρόμο
γιατί κάποια άλλη φορά μπορεί να έχει ....διαφορετική τύχη.  Το λαγουδάκι έγινε ...λαγός και πήρε το
δρόμο για την Γκούρα.

ÄÉÅÕÊÑÉÍÉÓÅÉÓ
Σε συζήτηση, σχετικά  με την ονοματοδοσία δρόμων και πλατειών του

χωριού μας, ο   ÈáíÜóçò Çë. Ó÷ßæáò, που είναι μέλος του Τοπικού
Συμβουλίου του χωριού, μας δήλωσε ότι είναι υπέρ της ονοματοδοσίας.
Υπενθυμίζουμε πως στην ίδια δήλωση έχει προβεί και ο πρώην πρόε-
δρος του Συνδέσμου ÓôÜèçò ÄÜñáò καθώς και ο ÁíäñÝáò Áíäñéü-
ðïõëïò.

Æùïäü÷ïò ÐçãÞ ÓÝñâïõ Áñêáäßáò. ¸ñãï ôçò éáôñïý Ìáñßáò ×. Ìáñáãêïý.
ÐñïóöïñÜ ãéá ôï Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï.
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Ήταν γιος του

γιατρού από του
Σέρβου Ιωάννη Δ.
Δημόπουλου. Ε-
νώ σπούδαζε
ιατρική στο Παρί-
σι προσεβλήθη α-
πό την επάρατη
νόσο και πέθανε
το 1950, σε ηλι-
κία 20 ετών. Έ-
γραψε μια ποιη-
τική συλλογή με τίτλο “ΟΛΒΙΕΣ ΩΡΕΣ”, η ο-
ποία εκδόθηκε στην Αθήνα μετά τον θάνατο
του, το 1950. Τα πιο πολλά ποιήματα τα έγρα-
ψε βιώνοντας την ασθένεια του και περιμένο-
ντας υπομονετικά το τέλος του. Στα ποιήματά
του δίνει το παράδειγμα υπομονής και καρτε-
ρίας και μας βοηθάει να βρούμε την αξία και το
νόημα της ζωής, να έρθουμε σε επαφή με την
ασθένεια και να αντιληφθούμε πως πρέπει να
αντιμετωπίζουμε τη μοίρα μας, στο σύντομο
ταξίδι μας μέσα στη ματαιοδοξία της σημερι-
νής εποχής. Θεωρώ τα ποιήματα αυτά πολύτι-
μο θησαυρό για αυτοσυγκέντρωση και περι-
συλλογή.

Ιωάννης Ν. Δημόπουλος. Ιατρός,
Ε. Καθηγητής, Δεκέμβριος 2008.

Συντροφιά με τη φύση
Το φτωχικό, γαλήνιο χωριουδάκι
με την παράξενη θολή ομορφιά
κι’ ένα σταχτί κουκλίστικο σπιτάκι,
χαράχτηκε στη σκέψη μου βαθιά.
Τριγύρω του φαντάζει ένα δασάκι
και μέσα σ’ ένα φόντο γαλανό
της θάλασσας τ’ αχόρταγο μεράκι
στήνει χορό με τ’ άβατο βουνό.

II
Πέρα μακριά σε μαγεμένους τόπους
σε κάμπους και σε λόφους αψηλούς,
βλέπεις τους λιοψημένους χωρικούς,
τους ταπεινούς, απλούς αυτούς ανθρώπους.
Στην άδολη κι’ αυθόρμητη λαλιά τους
χρυσάφι ατόφιο η σκέψη π’ αντηχεί’
κι’ ω, τη γλυκειά, τη διάφανη ματιά τους
πούναι πλημμυρισμένη από ψυχή!

III
Τ’ αθάνατο ακρογιάλι μεθυσμένα
σκόρπιζε στους διαβάτες του φιλιά
και μες απ’ τα νερά τα χρυσωμένα
χαϊδευτική απλωνόταν αντηλιά.
Η φύση, γιορτερή, σαν πανηγύρι
στης Άνοιξης την αγκαλιά είχε γείρει
κι’ ανάμεσα στα μυρωμένα κλώνια
σπαθίζανε τρελά τα χελιδόνια.

IV
Ζήσαμε κι’ αγαπήσαμε με πάθος
τις ψυχούλες των παιδιών τις ταπεινές,
τα ματάκια τους που κρύβουν τόσο βάθος
και τις άπλαστες, κρουστάλλινες φωνές.
Ξανθόμαλλα, σγουρόμαλλα αγγελούδια
μας χαρίσανε την άγια τους καρδιά΄
με τα ολόδροσα παιδιάτικα τραγούδια
νιώσαμε κι’ εμείς ότι είμαστε παιδιά.

V
Ρεμβάζοντας στο δάσος ξαπλωμένοι
κι’ όπως σε κόσμους πλέαμε γαλανούς,
ο μαύρος κι’ ολοσκότεινός μας νους
δέχτηκε μιαν αχτίδα χρυσωμένη.
Δέχτηκε μιαν ηλιόφωτην αχτίδα
ο μαύρος, ο τρισκότεινος μας νους
κι’ άνοιξαν της ψυχής τα μάτια κι’ είδαν
της Ομορφιάς τους μάγους ουρανούς.

VI
Κι’ όταν ξεψύχησαν του ονείρου οι ώρες
Κι’ εσήμανε η στιγμή του χωρισμού,
με την καρδιά σφιγμένη και θλιμμένη
πήραμε το στρατί του γυρισμού.
Κι’ όμως, θαρρείς πώς είχαμε αποχτήσει
καινούργια κι’ ολοδύναμα φτερά
κι’ ότι κατάβαθα είχαμε κερδίσει
κάποια κρυφή, αβασίλευτη χαρά.
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Aρ τ ο ζ ή ν ο ς 3Μάρτιος - Απρίλιος 2009

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ
Ο ΣΕΡΒΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΧΙΖΑΣ
τιμήθηκε από τον Σύλλογο “ΑΙΑΝΤΙΣ”, Σαλαμίνας

Στις 2 Φλεβάρη στη Σαλαμίνα

Γράφει ο Λευτέρης Τζόκας Πρόεδρος Ένωσης
Ελλήνων Λογοτεχνών

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Αρχαιοτήτων, Βυζα-
ντινής και Λαϊκής Κληρονομιάς “ΑΙΑΝΤΙΣ”, που έχει ευαισθητο-
ποιήσει εδώ και 28 χρόνια τους κατοίκους της Σαλαμίνας και όχι
μόνο, στην ανάδειξη και προστασία του ιστορικού χώρου της
Ναυμαχίας της  Σαλαμίνας (480 π.Χ.) από παντοίους κινδύνους,
που έχει πρόεδρο τον δραστήριο Χρήστο Μαριδάκη κι ένα άξιο
Δ.Σ., πραγματοποίησε τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2009, στις 6
μ.μ. στη μεγάλη αίθουσα τελετών “ΜΠΟΓΡΗΣ” του Δημαρχείου
Σαλαμίνας εκδήλωση για ενημέρωση και απονομή τιμητικών δια-
κρίσεων σε εκλεκτές προσωπικότητες.
Ανάμεσά τους ήταν ο Σερβαίος Δημοσιογράφος Βασίλης Σχί-

ζας, που τιμήθηκε με αναμνηστική πλακέτα που έγραφε: “Εις
τον Σαλαμινομάχο Βασίλειο Σχίζα”.
Γνωστή η προσφορά και η αγωνιστική διάθεση του Βασίλη

Σχίζα απ’ τη μάχιμη δημοσιογραφία που κάνει μέσα από τη μη-
νιαία έκδοσή του “Κρητική Ενημέρωση” εδώ και οχτώ χρόνια.
Ένθερμος υποστηρικτής των τίμιων αγώνων που κάνει ο Σύλ-

λογος “ΑΙΑΝΤΙΣ” εδώ και πολλά χρόνια για την προστασία της
νήσου Σαλαμίνας, στέκεται δίπλα τους, έντιμος και ανιδιοτελής,
υπόδειγμα αφιλοκέρδειας και ηρωικής αγάπης στο επάγγελμα
του εκδότη – δημοσιογράφου, που πασχίζει ν’ αφυπνίσει μέσα
από την εφημερίδα του “Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ” τις κοιμισμένες
συνειδήσεις ορισμένων ιθυνόντων και κατοίκων που προσβλέ-
πουν σε ατομικά συμφέροντα.
Αυτό τόνισε και στο λόγο που του δόθηκε μετά τη βράβευσή

του, ενώπιον πολυπληθούς ακροατηρίου, που καταχειροκροτή-
θηκε.
Ενθουσιώδης πατριώτης, ελληνολάτρης, αλλά και θαυμαστής

του ωραίου και αληθινού, ο δημοσιογράφος Βασίλης Σχίζας, συ-
νεχίζει με δύναμη, νεύρο, τιμή και κύρος την ελληνική δημο-
σιογραφία, δίνοντας μαθήματα δεοντολογίας και σεβασμού στον
τόπο και τους ανθρώπους.
Αυστηρός και γενναιόδωρος, πιστεύει ακράδαντα στις αιώνιες

αρχές και ιδέες και στη φωνή της συνείδησής του.
Είναι οξυδερκής κριτικός για τα κακώς κείμενα στον τόπο μας,

που καυτηριάζει και προβάλλει μέσα από το μηνιαίο έντυπό του.
Έτσι, τιμάει τ’ όνομά του και την Ελληνική Δημοσιογραφία μας.
Εύγε!...

Στο βήμα ο Βασίλης Σχίζας. Αριστερά ο πρόεδρος του συλλόγου
ΑΙΑΝΤΙΣ Χρήστος Μαριδάκης.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΕΘΝΟΣ” 21-3-2009
Αναφορά στον πατριώτη κ. Νίκο Παπαγεωργίου.

Στο ένθετο της εφημερίδας υπήρχε πολυσέλιδο άρθρο
με τίτλο “ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ -ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ- Ο ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ”  
Ο δημοσιογράφος και ιστο-
ρικός  Γεώργιος  Ζαφειρό-
πουλος, ανέφερε ως έγκυ-
ρη ιστορική πηγή την “έ-
ρευνα και καταγραφή” του
συγχωριανού μας κ. Νίκου
Παπαγεωργίου.
Μεταξύ πολλών άλλων
αναφέρει: “Ο Νίκος Παπα-
γεωργίου περιγράφει επί
22 συναπτά έτη ανέκδοτα
και σπανίως ιστορούμενα
περιστατικά από τη ζωή του
Κολοκοτρώνη, για την το-
πική εφημερίδα “Γορτυνί-
α”. Δημοσιογράφος και αυ-
τοδίδακτος ιστορικός,  ο κ.
Παπαγεωργίου έχει γράψει

μέχρι  σήμερα 984 μικρές ιστορίες με ήρωα τον Γέρο του Μοριά. Ο
συνταξιούχος σήμερα Νίκος Παπαγεωργίου προέρχεται, όπως χα-
ρακτηριστικά λέει, από την τάξη των άσημων μικροεμπόρων, όπως
και οι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας. Το κατάστημα πώλησης υλι-
κών ραπτών που διατηρούσε επί δεκαετίες στην οδό Πραξιτέλους
είχε μετατραπεί σε πνευματική στέγη πολλών αξιόλογων συνομι-
λητών. Ο ιδιότυπος αυτός βιογράφος του Κολοκοτρώνη γράφει
επίσης σε πλήθος άλλων εντύπων, καθώς και στην ποιοτική αρκα-
δική επετηρίδα “Μάραθα”, εκδότης της οποίας είναι ο επιχειρη-
ματίας Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος. Τέλος, έχει δώσει 61 ομιλί-
ες σε σπουδαία φιλολογικά ιδρύματα και άλλους φορείς...”.
Σχόλιο “Α”: Μπράβο στον εξαίρετο πατριώτη, για την προσφορά
του στην ιστορία του Έθνους. Τιμάει το χωριό μας.

Γορτυνία
 Στην εφημερίδα “Γορτυνία”,  ο πατριώτης μας Ν. Παπαγε-

ωργίου (είναι μόνιμος συνεργάτης της από πολλών ετών), γράφει
ενδιαφέροντα πράγματα για το χωριό μας και μπράβο του. Θα
σταθούμε και θα σχολιάσουμε μερικά, που θεωρούμε πως έχουν
ιδιαίτερη αξία. Γράφει:

“...Πρόσφατα η στήλη υπέδειξε πολύ προσεκτικά τη σκοπιμότη-
τα για μια εθελοντική εξόρμηση προκειμένου να φυτευθούν κυπα-
ρίσσια τουλάχιστον στο επάνω μέρος του δρόμου από Σουλινάρι
έως χωριό...”.

Σχόλιο “Α”: Συμφωνούμε απόλυτα και επικροτούμε αυτή την
πρόταση. Πως όμως θα υλοποιηθεί; Μπορείς αγαπητέ Νίκο να
αναλάβεις  να φέρεις εις πέρας αυτό το σημαντικό έργο, κινητο-
ποιώντας το Δήμο, τη Δασική Υπηρεσία κλπ και ασφαλώς τους
εθελοντές του χωριού μας; Σίγουρα είναι πολλοί. Ο Σύνδεσμος, ο
Αρτοζήνος και η ιστοσελίδα “Servou.gr”, είναι στη διάθεσή σου.
Ευχόμαστε να αποδεχθείς αυτή την πρόκληση.

Άλλα ενδιαφέροντα: “Μερική πλακόστρωση έγινε στο προαύλιο
της εκκλησίας του Αγίου Ανδρέα. Τόσο ο Άγιος Ανδρέας όσο και ο
υπερκείμενος Προφ. Ηλίας λάμπουν από καθαριότητα. Δεν ξέρου-
με κατά πόσο συμβάλλει η 97/χρονη έφηβος <<Κοσιμιογιωρ-
γιά>> που πηγαίνει τακτικά διότι λέγεται ότι <<...περπατά να
χάσει κιλά>>.

Σχόλιο “Α”: Συναντήσαμε την αιωνόβια καλοσυνάτη και πανέ-
ξυπνη γιαγιά την Κυριακή 5.4.2009 που είχαμε κατεβεί στο χωριό.
Ερχόταν με την τσάντα στο χέρι, από του Λιατσόπουλου που είχε
πάει να ψωνίσει.

-Καλημέρα γιαγιά
-Καλημέρα παιδάκι μου.
-Με γνωρίζεις;
-....Μήπως είμαστε συγγένεια;
-Κάτσε να σου βγάλω μια φωτογραφία
-Α πα  πά πα πα... και όρμηξε να φύγει (ευτυχώς που βρέθηκε

κοντά ο Μήτσιος ο πετράς, -δίπλα στη φωτογραφία- και έσωσε
την κατάσταση.)

Να της ευχηθούμε να τα κατοστίσει ...”δε λέει”. Της ευχόμα-
στε να είναι πάντα καλά και τα άλλα ας τα αποφασίσει ο ...Άγιος
Πέτρος.

Όχι με τα τετρακό-
σια, τάχει η θεια, αλλά
με τα οχτακόσια και κά-
νει και πλάκα...

Ξεχάσαμε πάντως να
την ρωτήσουμε αν στην
τσάντα είχε τρόφιμα για
να ανεβεί κατά Αγιολιά
μεριά...

Και άλλα ενδιαφέρο-
ντα από το Νίκο, σε θέ-
ματα προέλευσης τοπω-
νυμίων του χωριού μας:
“Λίμηθι Μπούκουρη (αλ-
βαν.)=Το αλώνι του λε-
βέντη, ωραίου”. “Ντή-
σιλη (τουρκ.)= Του δο-
ντά”. “Ντάρδα Κλώνη

(Αλβαν.)= Αχλαδιές του Κλώνη”. “Γκρόπα” (Αλβαν.)=βαθούλωμα
της γης. “Γκούρα” (αλβαν.) =πέτρα.
 Στις 17-3-09, στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, πραγματοποι-

ήθηκε εκδήλωση με την ευκαιρία της Εθνικής Επετείου. Μίλησε η
κυρία Άννα Συνοδινού με θέμα: “Προσφορά και θυσίες των γυναικών
κατά την Τουρκοκρατία και την Παλιγγενεσία μας”. Το κείμενο ήταν
του συνεργάτη μας κ. Ν. Παπαγεωργίου, το οποίο η Μεγάλη Κυρία του
θεάτρου χαρακτήρισε καταπληκτικό!”
 Με ενέργειες του Νίκου Παπαγεωργίου ανασύρθηκε από τον

ιστορικό λήθαργο η μάχη του Χαλανδρίου, που έγινε στις 2 Νοεμβρίου
1821 και καθιερώθηκε ως τοπική εορτή από τη δημοτική αρχή.

Δημητσάνα
”Δύο νέοι ξενώνες ξεκίνησαν την λειτουργία τους στην Δημη-

τσάνα. Ο ένας είναι <<ΕΝ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗ>> (τηλ..6948404240) και ο
άλλος <<ΤΟ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΝ>> (τηλ. 27950-31942)”.

”Σημαντική υποστήριξη είχε η Δημητσάνα από τον Υπουργό Του-
ριστικής Ανάπτυξης, συμπατριώτη μας και επίτιμο δημότη του Δήμου
μας κ . Άρη Σπηλιοτόπουλο. Προβλήθηκε σε διαφημιστικό σποτ που
παρουσιάστηκε σε όλα σχεδόν τα τηλεοπτικά κανάλια και πρότεινε
διακοπές εντός Ελλάδος....Αυτή η προβολή φαίνεται πως είχε αποτέ-
λεσμα, αφού η Δημητσάνα και όλη η Αρκαδία κατακλύσθηκαν από
επισκέπτες”.

Αρκαδικός Κήρυκας
”Ο ΠΑΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΙΑΣ; Ο γνω-

στός Ηραιάτης γιατρός, πολλά χρόνια υπηρετών το Δήμο Ηραίας από
διάφορα πόστα, μάθαμε από αξιόπιστες πηγές ότι σκοπεύει να διεκ-
δικήσει το αξίωμα του Δημάρχου στις εκλογές του Οκτώβρη του 2010!.
Τούτο βέβαια, εάν και εφόσον ο Δήμος Ηραίας μείνει όπως έχει και
δεν ενσωματωθεί σε άλλο ευρύτερο σχήμα, κατά πως λέγει ο Καπο-
δίστριας 2.Αλλά και αν ακόμη γίνει τούτο, ο γιατρός είναι αποφασι-
σμένος -όπως λέγουν οι πληροφορίες μας- να διεκδικήσει με δικό
του ψηφοδέλτιο ό,τι ανήκει στο Δήμο Ηραίας. Γιατρέ προχώρα,
μιας και ο συμπαθής Σταύρος -κατά πως ακούγεται- αποχωρεί”

Από τον Τύπο της Περιοχής

”Η ΓΣΕΕ ΣΤΗΡΊΖΕΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚ ΑΡΚΑΔΙΑΣ: Ο
πρόεδρος της ΤΕΔΚ Αρκαδίας κ. Γ. Μπαρούτσας υποδέχθηκε
στα γραφεία της ΤΕΔΚ στην Τρίπολη, τον πρόεδρο της ΓΣΣΕ κ
Γ ι ά ν ν η
Π α ν α -
γόπου-
λο (αρι-
σ τ ε ρ ά
σ τ η
φ ω τ ο -
γραφία)
ο οποί-
ος του
επέδω-
σε επι-
τ α γ ή
135.000€
για το πρόγραμμα των δράσεων υποστήριξης και συνέχισης του
Προγράμματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης Φυσικών Κατα-
στροφών....”

”ΤΟ ΔΙΑΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ:
Η κατασκευή του Κέντρου, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από
την Προσωρινή Διοίκηση του, βαίνει προς το τέλος του. Αυτό
τον καιρό εργάζονται εντατικά 6 συνεργεία,  γεγονός που κάνει
τους αποτελούντες την Επιτροπή του εν λόγω ιδρύματος να
ελπίζει πως θα μπορέσει να το εγκαινιάσει το προσεχές καλο-
καίρι....”

Η Κοσιμιογιωργιά και ο χαμογελαστός,
καλοσυνάτος και εξυπηρετικός Μήτσιος ο Αλβανός,
από τους πλέον μόνιμους κατοίκους του χωριού.

Ιδιοκτησία:
Σύνδεσμος Σερβαίων Αρκαδίας

“Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”
Αγίου Μάρκου 16, 5ος όροφος

Τ.Κ. 10560, Αθήνα Τηλ.: 210 3229904
Α.Φ.Μ.: 099547610 ΔΟΥ: E΄ ΑΘΗΝΩΝ

•
Υπεύθυνος Έκδοσης: Θεόδωρος Γ. Τρουπής

Πρόεδρος του Συνδέσμου
Τηλ.: 210-9827361, κιν.: 6977365905

•
Συντακτική Επιτροπή: Χ. Μαραγκός,

Η. Χειμώνας, Θ.Γ. Τρουπής
•

Συνδρομή: 30 ΕΥΡΩ
Εξωτερικού: 50 δολ. Αμερ. - 100 δολ. Αυστρ.

•
Τυπογραφείο -  Ηλεκτρονική Σχεδίαση:

Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Γερανίου 7, Αθήνα
Τηλ. 210-5244-309

Aρ τ ο ζ ή ν ο ς

Μήνυμα στους νέους του χωριού από το νεότερο μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου
Αγαπητά Σερβιωτόπουλα
Στην τελευταία Συνέλευση του Συνδέσμου, μεταξύ των άλλων θεμάτων, συζητή-

θηκε και το θέμα των σχέσεων των νέων του χωριού μας με τον Σύλλογο. Πως θα
μπορούσαμε δηλαδή να συνεργαστούμε, κυρίως σε θέματα που σας απασχολούν
αλλά και γενικότερα στις εξελίξεις της εποχής μας.
Γνωρίζετε ότι κάθε αρχή είναι δύσκολη, όταν μάλιστα αφορά ένα τόσο λεπτό

ζήτημα που έχει να κάνει με διαχείριση ιδεών, ηθών, εθίμων κλπ, με ανανεωμένες και
σύγχρονες ιδέες και διαφορετικές αντιλήψεις της νέας γενιάς.
Στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ, όλα τα μέλη συμφωνήσαμε να καταβάλλου-

με κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συσφίξουμε τις σχέσεις του Συνδέσμου με τους
νέους μας. Ως ο νεότερος στο ΔΣ, εξελέγην  “σύνδεσμος” μεταξύ Συλλόγου και νέων
του χωριού.
Κατόπιν αυτού, αγαπητά παιδιά, σας καλώ σε συνεργασία για το καλό το δικό σας

και του Συλλόγου μας. Εσείς θα επιλέξετε τι, που, πως πότε κλπ. Ο Σύλλογος είναι στη
διάθεσή σας, αρκεί οι ενέργειές σας να βρίσκονται γενικά μέσα στα πλαίσια των
σκοπών του.
Ας προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε καλές σχέσεις, ανεξίτηλες στο πέρασμα

του χρόνου. Στηριζόμενοι σε γερά θεμέλια, ας αποδείξουμε ότι είμαστε φτιαγμένοι
από την ίδια η και καλύτερη πέτρα, από αυτή των μεγαλύτερων πατριωτών αλλά και
των προγόνων μας. Οι μεγαλύτεροι αποτελούν τον κορμό του δέντρου, που παίρνει
τροφή από τις ρίζες και διοχετεύει τους χυμούς ψηλά στα κλωνάρια που είστε εσείς.
Ας μην αφήσουμε την ευκαιρία που μας προσφέρεται να πάει χαμένη. Σας περιμέ-

νω να συζητήσουμε όλα τα θέματα.
Με εκτίμηση Νίκος Αρ. Τρουπής.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ κ Παναγόπουλος (αριστερά),
με τον κ. Μπαρούτσα.
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                                 Πρακτικά έκτακτης Γεν. Συνελεύσεως      Πρακτικά έκτακτης Γεν. Συνελεύσεως      Πρακτικά έκτακτης Γεν. Συνελεύσεως      Πρακτικά έκτακτης Γεν. Συνελεύσεως      Πρακτικά έκτακτης Γεν. Συνελεύσεως      Σήμερα 15.3.2009 συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συ
νέλευση τα μέλη του Συνδέσμου Σερβαίων στην αί
θουσα της Παγγορτυνιακής  Ένωσης, στην οδό Πει-

ραιώς 1, σύμφωνα με την
πρόσκληση του προσωρι-
νού ΔΣ,  για την λήψη α-
ποφάσεων σχετικά με το
μέλλον του Συνδέσμου, α-
φού δεν υπήρξε εκδήλω-
ση ενδιαφέροντος υποψη-
φίων για το Διοικητικό Συμ-
βούλιο στις  εκλογές Δε-
κεμβρίου 2008. Προσήλ-
θαν περί τους 60 πατριώ-
τες (δυστυχώς μόνο 3 γυ-
ναίκες) και η συνεδρίαση
άρχισε στις 10.30. Το λό-
γο έλαβε πρώτος ο απερ-
χόμενος πρόεδρος κ. Η.
Χειμώνας που καλωσόρισε  τους πατριώτες  και τους κάλε-
σε να συζητήσουν με πολιτισμένο τρόπο και με αποφυγή
ακροτήτων, ώστε να αποφασίσουν για τη συνέχιση του ιστο-
ρικού μας Συλλόγου, με την εκδήλωση ενδιαφέροντος και
τη συμμετοχή  πολλών υποψηφίων για το επόμενο  ΔΣ. Πρό-
τεινε ως πρόεδρο της Γ/Σ  τον  κ. Νικόλαο Τρουπή  (Γκράβα-
ρη ) και γραμματέα τον κ. Θεόδωρο Γ. Τρουπή, τους οποίους
ομόφωνα απεδέχθησαν τα μέλη.
Το λόγο στη συνέχεια έλαβε ο Πρόεδρος της Συνέλευσης

και αφού ευχαρίστησε για την τιμή που του έγινε να τον
προτείνουν ως πρόεδρο, παρακάλεσε όλους όπως εκφρα-
στούν ευπρεπώς χωρίς να ξεχνούν ότι όλους μας ενώνει η
αγάπη για το χωριό και μόνο. Πρόσθεσε πως με τη συνεργασί-
α θα επιτύχουμε τους στόχους μας. Ζητήθηκε να  καταρτι-
σθεί κατάλογος όσων επιθυμούσαν να ομιλήσουν.
Πρώτος από τους ομιλητές τον λόγο έλαβε ο κ. Ανδρέας Ν.

Ανδριόπουλος, ο οποίος εξέφρασε την ευχή όπως το απελ-
θόν ΔΣ συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Σύλλο-
γο και για τη νέα διετία. Είπε πως εν όψει των νέων Καποδι-
στριακών Δήμων, η μέχρι τώρα εμπειρία του ΔΣ είναι ανα-
γκαία. Δήλωσε ότι συμφωνεί απόλυτα με τις αποφάσεις των
ΓΣ του Συνδέσμου για την αναγραφή ονομάτων πεσόντων
στο Ηρώο. Επίσης συμφωνεί με την ομόφωνη απόφαση πα-
ρελθούσης ΓΣ για ονοματοδοσία  δρόμων και πλατειών του
χωριού. Επέκρινε όμως το απελθόν ΔΣ γιατί δεν χειρίστηκε
κατά τη γνώμη του ικανοποιητικά το θέμα του Κανονισμού

των Νεκροταφείων, που
ψήφισε ο Δήμος Ηραίας.
Είπε ενδεικτικά πως οι γει-
τονικοί Δήμοι Δημητσά-
νας, Λαγκαδίων, Τροπαί-
ων και Στεμνίτσας δεν έ-
χουν αντίστοιχους κανο-
νισμούς και διερωτήθηκε
γιατί ο δικός μας έσπευ-
σε να ψηφίσει κανονισμό.
Επίσης διευκρίνισε πως
μέχρι στιγμής επιλεκτικά
έχουν εφαρμοσθεί μερι-
κά άρθρα του κανονι-
σμού. Ανέφερε αναλυτι-

κά  τα αρνητικά που κατά τη γνώμη του προβλέπονται, όπως
είναι η πενταετής (ή επταετής) υποχρεωτική εκταφή, η ει-
σφορά για κάθε άδεια ταφής των δικών μας ανθρώπων στα
δικά μας χώματα, η εισφορά για τους ανθρώπους που έχουν
αγοράσει από παλιά τάφο, η ετήσια εισφορά κλπ. Χαρακτηρι-
στικά ανέφερε ότι πολλοί πατριώτες είχαν προ πολλών ετών
καταβάλλει το ποσό των 5.000 δραχμών για αγορά τάφου,
ποσού που σήμερα με αναγωγή αντιστοιχεί σε 350.000 δρχ
(χίλια ευρώ). Πρόσθεσε ακόμη πως με τους δικούς του υπολο-
γισμούς ο Δήμος θα εισπράττει κάθε χρόνο από του Σέρβου
γι΄αυτό το σκοπό περί τις 10.000 ευρώ. Πρότεινε τέλος στο νέο
ΔΣ να ζητήσει από τη Δημοτική Αρχή διευκρινίσεις για το ποια
άρθρα του κανονισμού ισχύουν. Είπε ακόμη πως κατά τη γνώμη
του το επόμενο ΔΣ πρέπει να κρατάει κριτική στάση έναντι
πολλών ενεργειών της Δημοτικής Αρχής.
Ο πρόεδρος της ΓΣ ευχαρίστησε τον κ. Ανδριόπουλο και έδω-

σε το λόγο στον κ. Νικ. Αρ.Τρουπή, ο οποίος αφού εξέφρασε
το θαυμασμό του για την ευφράδεια του λόγου του κ. Ανδριό-
πουλου και τον περιεκτικό του λόγο, συμφώνησε με τις θέσεις
του και εξέφρασε την αντί-
θεσή του με οποιοδήποτε
εισπρακτικό μέτρο του Δή-
μου. Ευχαρίστησε το απελ-
θόν ΔΣ για το εξαιρετικό έρ-
γο που έκανε και ιδιαιτέρως
τον πρόεδρο κ. Χειμώνα,
που ηγήθηκε αυτής της
προσπάθειας. Καυτηρίασε
κάποιες ακραίες κριτικές και
 εξέφρασε την επιθυμία
του να είναι υποψήφιος για
το ΔΣ και δήλωσε πως αν
εκλεγεί έχει μεγάλη διάθε-
ση να εργαστεί για το χω-
ριό και τους πατριώτες.

Ο  λόγος δόθηκε στη συνέχεια στο κ. Κων/νο Ν. Δάρα ο οποί-
ος μετέφερε τους χαιρετισμούς του προέδρου του Τοπικού 
Συμβουλίου του χωριού μας κ. Γιάννη Θ. Σχίζα, ο οποίος απουσί-
ασε λόγω ασθένειας. Είπε
πως ο πρόεδρος συμφωνεί
με όλες τις αποφάσεις της
πλειοψηφίας των πατριω-
τών. Ο κ. Δάρας πρότεινε
 κάθε 2 χρόνια  το νέο ΔΣ
να ανανεώνεται με 4 νέα
μέλη, τα οποία να έχουν τη
δυνατότητα να επισκέπτο-
νται τακτικά το χωριό και ε-
άν ήταν δυνατόν τα 2 εξ αυ-
τών να είναι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι.
Ο πρόεδρος της Συνέλευ-

σης ευχαρίστησε τον κ. Δά-
ρα και έδωσε το λόγο στον κ. Αθανάσιο Κ. Γκούτη, ο οποίος
αφού χαρακτήρισε τον κανονισμό για το κοιμητήριο ως   “ύ-
βρη” διερωτήθηκε  εάν υπάρχει μέλλον στο Σύλλογο, όταν τα
ίδια πάντα πρόσωπα συμμετέχουν στο ΔΣ. Πρότεινε να βρεθεί
τρόπος ώστε ο Σύλλογος να  προσεγγίσει νέους στα κοινά, πράγ-
μα που όλοι συμφώνησαν.

Ο λόγος στη συνέχεια δόθηκε στον κ. Κων. Ν. Κωνσταντόπου-
λο που αναφέρθηκε σε θέματα που συζητήθηκαν στην προη-
γουμένη Γεν. Συνέλευση και πρότεινε να αλλάξει το καταστα-
τικό του Συνδέσμου. Είπε πως οι συνθήκες σήμερα έχουν αλλά-
ξει από την εποχή που ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος και πως ο ρόλος
του ΔΣ πρέπει να είναι τέτοιος, που να μπορεί να επηρεάσει
καταστάσεις ενόψει και του “Καποδίστρια 2”. Στη συνέχεια ά-
σκησε κριτική στο απελθόν ΔΣ γιατί δεν ήσαν κατά τη γνώμη
του σωστές οι αποφάσεις που πήρε για την αναγραφή ονομά-
των στο  Ηρώο και την ο-
νοματοδοσία σε δρόμους
και πλατείες του χωριού
και τους  κατηγόρησε για
 ”ονοματολαγνεία”. Δεν α-
ναγνωρίζει ο Κ. Κωσταντό-
πουλος στη Γενική Συνέ-
λευση την  “ιστορική ά-
δεια” να κρίνει αυτή (μετά
από πρόταση του ΔΣ) εάν
οι πεσόντες στους πολέ-
μους συγχωριανοί μας ή ό-
σοι έχασαν τη ζωή τους
στην ανώμαλη περίοδο του
εμφυλίου, είναι άξιοι ώστε
το όνομά τους να γραφεί
στο Ηρώο και ότι μόνο όσοι έχουν σπουδάσει Ιστορία και είναι 
“Ειδικοί” θα μπορούσαν να αποφανθούν σχετικά. Ζήτησε να του
αναφερθεί εάν έγινε μαγνητοφώνηση των συζητηθέντων στην
προηγουμένη Γεν. Συνέλευση και εάν ναι  να δημοσιευθούν τα
απομαγνητοφωνημένα κείμενα στον Αρτοζήνο. Κατηγόρησε το
ΔΣ για “Υπερσυντηριτισμό” γιατί ενώ αναδημοσίευσε στον Αρ-
τοζήνο άρθρο του συγχωριανού μας κ. Βασιλείου Σχίζα (εκδότη
της Εφημερίδας κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) σχετικά με τις καταλήψεις
στα σχολεία, δεν δημοσίευσε  το 2004 επιστολή πατριώτη μας
φοιτητή Θοδωρή Λιατσόπουλου για τους Ολυμπιακούς αγώνες.
Ζήτησε να υπάρχει συνέ-
χεια στο Σύλλογο, δηλώνο-
ντας όμως ότι ο ίδιος δεν θα 
είναι υποψήφιος για το επό-
μενο ΔΣ. Συνεχάρη πάντως
το ΔΣ για την εξαιρετική ι-
στοσελίδα και ζήτησε διευ-
κρινίσεις για τα δικαιώματα
των μελών.
Ο πρόεδρος της Συνέλευ-

σης ευχαρίστησε τον κ. Κων-
σταντόπουλο και έδωσε το
λόγο στον κ. Κώστα Διαμ.
Κουτσανδρέα, ο οποίος α-
ναφέρθηκε στα όσα είπε ο

προηγούμενος ομιλητής σχετικά με την επιστολή του φοιτητή
(γιατί ήταν μέλος στο ΔΣ όταν ελήφθη αυτή η απόφαση), λέγο-
ντας ότι η επιστολή δεν μπορούσε να δημοσιευθεί, γιατί ήταν
ακραία. Ανέφερε ότι το απελθόν ΔΣ προσέφερε υπηρεσίες, αν
και κατά καιρούς διαφωνούσε σε μερικές αποφάσεις, ειδικά με
τον πρόεδρο και πρότεινε να εκλεγεί το ίδιο ΔΣ, χωρίς αποκλει-
σμό νέων μελών. Επίσης πρότεινε το  νέο ΔΣ να  παίρνει θέση
και να σχολιάζει αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής.
Ο λόγος ακολούθως δό-

θηκε στον κ. Παναγιώτη Ν.
Δάρα, ο οποίος ανέφερε
ότι υπάρχει η δυνατότητα
και προ των επομένων Δη-
μοτικών εκλογών (κατόπιν
δημοψηφίσματος), να ε-
νταχθεί το Σέρβου στο δή-
μο Δημητσάνας ή Λαγκα-
δίων. Ανέφερε ότι το απελ-
θόν ΔΣ ήταν το καλύτερο
των τελευταίων χρόνων και
πρότεινε η εφημερίδα να
μην είναι συντηρητική και
να ασκεί κριτική στο Δήμο.
Ο πρόεδρος έδωσε στη συνέχεια το λόγο στον γραμματέα

του απερχόμενου ΔΣ κ. Γιάννη Στ. Βέργο, ο οποίος είπε ότι στην
εφημερίδα κρατήσαμε ή-
πιους τόνους χωρίς κανένα
μέλος του ΔΣ να έχει κάποια
προσωπική επιδίωξη,
προτείνοντας να ευρεθεί
τρόπος να προσεγγίσουν το
Σύνδεσμο οι νέοι. Αναφέρ-
θηκε κατόπιν στον ΟΡΕΙΒΑ-
ΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΤΡΙΚΟ ΟΜΙ-
ΛΟ “ΓΚΟΥΡΑ ΗΡΑΙΑΣ”, προτεί-
νοντας να γίνουν μέλη του
όσο το δυνατό περισσότε-
ροι Σερβαίοι  και συνεχάρη
τον κ. Κων/νο Κωνσταντό-
πουλο για τη ζωηράδα του.
Το λόγο έλαβε στη συνέχεια ο κ. Γεώργιος Λάμπρου Βέργος,

λέγοντας ότι ως μέλος  σε παλαιότερα ΔΣ, θεωρεί ότι ο Σύλλο-
γος έχει παραδοθεί σε καταξιωμένα μέλη και πρότεινε να παρα-
ταθεί η θητεία του ΔΣ, χωρίς να γίνουν εκλογές. Σχετικά με τη
Γκούρα πρότεινε να κατασκευασθεί φράγμα και τεχνική λίμνη
όπως η λίμνη ΠΛΑΣΤΗΡΑ. (...να συνδυάσουμε το καλοκαίρι βου-
νό και θάλασσα...)
Στο σημείο αυτό παρενέβη ο κ. Ανδριόπουλος και ζήτησε το

λόγο για να συμπληρώσει κάτι που ξέχασε στην αρχική ομιλία
του για το θέμα του κοιμη-
τηρίου. Μίλησε για χαμέ-
νους (όσοι είχαν καταβάλει
5.000δρχ.) και κερδισμέ-
νους  και ζήτησε να δημο-
σιευθούν οι επιστολές του
στον ΑΡΤΟΖΗΝΟ. Ο κ. Ν. Αρι-
στ. Τρουπής με παρέμβασή
του είπε πως ο ίδιος θα είναι
υποψήφιος για το ΔΣ και
δεν δέχεται την πρόταση
του κ. Γ. Λ. Βέργου να μην
γίνουν εκλογές. Δεν θεωρεί
πως η διαδικασία αυτή εί-
ναι δημοκρατική και δίκαιη.
Το λόγο ακολούθως έλαβε το μέλος του απελθόντος ΔΣ, παι-

δίατρος κ. Χρήστος Ι. Μαραγκός ο οποίος σχολιάζοντας διάφο-
ρα που ελέχθησαν, είπε περίπου τα εξής.

“Οι σκοποί του πολιτιστικού μας Συλλόγου σήμερα παραμέ-
νουν ουσιαστικά ίδιοι με αυτούς που αναφέρονται στο κατα-
στατικό. Δηλαδή η διατήρηση κάποιου δεσμού μεταξύ των πα-
τριωτών με διάφορες εκδηλώσεις και η εκτέλεση κάποιων έρ-
γων στο χωριό, που σήμερα όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα
είναι πολιτιστικού κυρίως περιεχομένου,  όπως για παράδειγμα
είναι η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Αν τροποποιηθεί το κατα-
στατικό και διαφοροποιηθούν οι σκοποί του, τότε τα πράγματα
μπορεί να γίνουν διαφορετικά. Μέχρι όμως να γίνει αυτό (αν
ποτέ γίνει) οφείλουμε να σεβόμαστε όλοι τις αρχές του κατα-
στατικού. Για τον “Αρτοζήνο” θέλω να πω πως την τελευταία
4ετία που είναι η ίδια συντακτική επιτροπή εκδόθηκαν 25 φύλ-
λα, που αντιστοιχούν σε πάνω από 200 σελίδες (κάποια φύλλα
ήσαν 12σέλιδα). Οι 200 αυτές μεγάλες σελίδες αντιστοιχούν σε
800 περίπου σελίδες ενός συνηθισμένου βιβλίου (λόγω και δια-
φοράς μεγέθους γραμμάτων). Το έργο αυτό θεωρούμε πως είναι
σημαντικό για το χωριό και τους πατριώτες, γιατί εκτός των άλ-
λων διέσωσε  πολλά στοιχεία από  την ιστορία μας, τα ήθη και
τα έθιμα μας και έφερε χαρά και ενημέρωση σε πάρα πολλά
σπίτια πατριωτών. Ο “Αρτοζήνος”, στέλνεται σε πάνω από χί-
λιους πατριώτες (σε κανέναν δεν έχει γίνει διακοπή και αν ακό-
μη δεν έχει πληρώσει ποτέ) και πρέπει να την διαβάζουν πολύ
πάνω από 2.000 άνθρωποι. Αυτούς έχει στο μυαλό της η συντα-
κτική επιτροπή όταν φτιάχνει την ύλη και όχι μόνο τους 60
πατριώτες που είμαστε σήμερα εδώ ή τους 20 μόνιμους κατοί-
κους του χωριού, που κάποιοι εξέφρασαν κάποια παράπονα.

Ν.Τρουπής

Α. Ανδριόπουλος

Ν. Αρ. Τρουπής

Κ.Δάρας

Κ. Κωνσταντόπουλος

Α. Στιγμιότυπο από τη Γενική Συνέλευση

Κ. Κουτσανδρέας

Π. Δάρας

Γ. Βέργος

Γ. Βέργος
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Λάθη υπάρχουν, αυτό όμως δεν μειώνει την αξία του έργου και
όπως είπε προηγουμένως ο μπάρμπα Νίκος, αλάνθαστοι είναι
μόνο αυτοί που είναι “κάτω
από την πλάκα”. Επίσης ας
μην παραβλέπουμε το γεγο-
νός πως όπου υπάρχει δρά-
ση υπάρχει και αντίδραση.
Τον Κώστα Κωνσταντόπου-
λο θέλω να συγχαρώ για την
ζωηράδα του, την εξυπνά-
δα του, την ευπρέπεια που
σήμερα διαπιστώνω και το έ-
ντονο ενδιαφέρον του για τα
συλλογικά μας πράγματα.
Θεωρώ πως μπορεί να προ-
σφέρει στο Σύνδεσμο και
του προτείνω να ασχοληθεί
ενεργά με τα συλλογικά. Δεν μου άρεσε όμως η λέξη “ονοματο-
λαγνεία”, γιατί ηχεί άσχημα, παραπέμπει σε άλλες καταστά-
σεις, προσβάλλει  οποιονδήποτε πατριώτη και δεν νομίζω πως
ταιριάζει σε κανέναν από εμάς. Κατά τη γνώμη μου κανείς δεν
είναι “λάγνος” για κανένα όνομα. Για την αναφορά σου Κώστα
στο άρθρο του Β. Σχίζα που δημοσιεύθηκε στον Αρτοζήνο, δεν
νομίζω πως έχεις δίκιο, ότι δηλαδή είμαστε περισσότερο ανεκτι-
κοί στις θέσεις του Βασίλη. Για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχουν
6 άρθρα (όλα μαζί είναι στην ιστοσελίδα) και σε παρακαλώ να τα
ξαναδιαβάσεις όλα  και τότε νομίζω πως θα αλλάξεις άποψη,
γιατί τα πράγματα μπαίνουν στη σωστή τους βάση με το σύνολο
των άρθρων και η ζυγαριά μάλλον προς την αντίθετη πλευρά
γέρνει. Εμείς, αγαπητέ Κώστα, θεωρούμε πως είμαστε πολύ προ-
οδευτικοί (με την έννοια που εμείς αποδίδουμε στον όρο) και
αυτό το αποδεικνύουμε στην πράξη με το έργο μας. Για το θέμα

αναγραφής ονομάτων και ιστορίας του Τόπου μας, νομίζεις Κώ-
στα πως θα βρεθεί ποτέ κάποιος που θα κάνει ποιο αξιόλογη
δουλειά από αυτή που έκαναν όλοι οι πατριώτες μαζί με τα
στοιχεία που έδωσαν και έγινε ο κατάλογος που δημοσιεύσα-
με;  Και αυτός ο κάποιος θα είναι τάχα αντικειμενικός; Από την
άλλη πλευρά τα περισσότερα στοιχεία σε εμάς τα πρόσφερε ο
στρατηγός Χ. Αθ. Μαραγκός, που είναι πολύ σοβαρός μελετητής
και ανέτρεξε σε όλες τις στρατιωτικές και άλλες αξιόλογες πη-
γές. Για την ιστοσελίδα και εμείς δεν φανταζόμαστε πως θα
γινόταν τόσο μεγάλη και τόσο δύσκολη στη διαχείριση της.
Χαιρόμαστε που σου αρέσει. Πολλά θέματα ακόμη δεν τα έχου-
με ξεκαθαρίσει. Σχετικά με τους όρους που μπορεί κανείς να
γίνει μέλος χοντρικά αναφέρονται στην κατηγορία ”Νέα” και σε
αδρές γραμμές ένα κείμενο είναι δημοσιεύσιμο αν βρίσκεται
μέσα στα πλαίσια έκδοσης της εφημερίδας (στοχεύει στη σύ-
σφιξη των σχέσεων μεταξύ των πατριωτών, συμβάλει στην ανα-
βάθμιση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, δεν υπάρχουν α-
παξιωτικοί χαρακτηρισμοί για πατριώτες, δεν έχει σχέση με κομ-
ματικά θέματα ή αντιπολιτευτική κριτική στις Τοπικές Αρχές κλπ.
κλπ.). Για τη στάση του ΔΣ και της εφημερίδας απέναντι στις
Τοπικές Αρχές ας δούμε τι έγινε στο παρελθόν. Οσάκις υπήρξε
ανάμειξη και έντονη κριτική ο Σύνδεσμος στη συνέχεια οδηγή-
θηκε στα πρόθυρα διάλυσης, χωρίς να υπάρξει καμία ουσιαστι-
κή ωφέλεια για το χωριό και τους πατριώτες”.
Ακολούθως ο πρόεδρος

κάλεσε στο βήμα τον  Γιάν-
νη Νικ. Δάρα, (Νταρόγιαννη)
ο οποίος με χαμόγελο και
αισιοδοξία  μίλησε με ιδιαί-
τερο ενθουσιασμό και αγά-
πη για τα συλλογικά μας
πράγματα και πρότεινε να
γίνει από όλους προσπά-
θεια ώστε οι νέοι  να πλαι-
σιώσουν το Σύλλογο, γιατί
αυτοί είναι το μέλλον μας,
αφού εμείς, είπε, κοιτάμε
προς τη δύση. Σε αυτή τη
“διαπίστωση” αντέδρασε ο
συμμαθητής του από το δημοτικό και φίλος του Χ. Μαραγκός και
απευθυνόμενος σε αυτόν του είπε: “Να τα αφήσεις αυτά Νταρό-
γιαννη, θα ζήσεις τουλάχιστον 25 χρόνια ακόμη (μάγος είμαι;)
και έχεις υποχρέωση στους πατριώτες να τους διαθέσεις τουλά-
χιστον 5 χρόνια ουσιαστικής και δημιουργικής ενασχόλησης με

τα συλλογικά μας πράγματα. Τα έργα δεν γίνονται με λόγια. Και
εσύ είσαι άνθρωπος των έργων...”
Ακολούθως ο πρόεδρος

της Συνέλευσης κάλεσε στο
βήμα και έδωσε τον λόγο
στον αντιπρόεδρο  του ΔΣ
κ. Ιωάννη Ν. Βέργου που εί-
πε ότι υπήρχαν και κάποιες
αντιθέσεις στο ΔΣ. Πρότεινε
να εγγραφούν νέα μέλη
στον ορειβατικό Όμιλο
“ΓΚΟΥΡΑ”, αναφέροντας ότι
υπάρχει εγκεκριμένο ποσό 
200.000 ευρώ για την αξιο-
ποίηση του φαραγγιού και
με την αξιοποίησή του θα το-
νωθεί η τοπική οικονομία. Ε-
ξέφρασε τον σκεπτικισμό του για την άποψη μελλοντικής έντα-
ξης του χωριού μας στη Δημητσάνα, λέγοντας ότι έχει εγκριθεί
τώρα ποσό 2.000.000 ευρώ για έργα στο Δήμο Ηραίας και δεν θα
πρέπει το χωριό μας να μεί-
νει εκτός.
Ο κ. Γιάννης Ηλ. Χρονό-

πουλος που μίλησε στη
συνέχεια εξέφρασε την
ευχή να διατηρηθεί ο Σύλ-
λογος που έχουμε σήμε-
ρα  και αν στο μέλλον, εί-
πε, μπορέσουμε και φτιά-
ξουμε κάτι καλύτερο, μα-
κάρι να τα καταφέρουμε. Έ-
κλεισε την ομιλία του τονί-
ζοντας ότι όλοι πρέπει να
καταβάλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια να μη διαλυ-
θεί ο ιστορικός μας Σύλλογος, που τόσα έχει προσφέρει στο
χωριό μας.
Αφού ολοκλήρωσαν τις ομιλίες τους όλοι όσοι ζήτησαν το

λόγο, στο βήμα ανέβηκε ο απερχόμενος πρόεδρος κ. Ηλίας
Χειμώνας, ο οποίος ευχαρίστησε όλους από καρδιάς για το ήρε-
μο και πολιτισμένο κλίμα που επικράτησε στη σημερινή Γενική
Συνέλευση. Ήταν ένα κλίμα, είπε, αντάξιο της παράδοσης και
του πολιτισμού του χωριού μας και του Συνδέσμου μας. Ευχαρί-
στησε ιδιαίτερα και συνεχάρη τον πρόεδρο της Συνέλευσης μπάρ-
μπα-Νίκο, για τον άψογο τρόπο που διηύθυνε την διαδικασία
και τα πήγε θαυμάσια. Κάνοντας κάποια σύγκριση με την προη-
γούμενη ΓΣ είπε:

“Στην προηγούμενη ΓΣ δεν μας ενόχλησε καθόλου η κριτική
που μας ασκήθηκε, αλλά οι φωνές και τα σχόλια από την αίθου-
σα, χωρίς να ζητείται από τον πρόεδρο της ΓΣ ο λόγος και στο
τέλος η επιδεικτική αποχώρηση μερικών πατριωτών, πριν ολο-
κληρωθεί η συνεδρίαση και πριν εκλεγεί Εφορευτική Επιτροπή”.
Απαντώντας στον κ. Ανδριόπουλο για το θέμα του κανονι-

σμού των νεκροταφείων και σε όσους επέκριναν το ΔΣ ότι δεν
ασκεί επαρκή κριτική στη Δημοτική Αρχή είπε ότι, μολονότι ο
Σύνδεσμος δεν είναι αδιάφορος για όσα γίνονται στο δήμο μας
και στο χωριό μας, χρειάζε-
ται μεγάλη προσοχή για να
μη διολισθήσει η εφημερίδα
και το ΔΣ και εξελιχθούν σε
αντιπολίτευση στη Δημοτι-
κή Αρχή. Ο Σύνδεσμος εκ-
φράζει και πρέπει να εκφρά-
ζει το σύνολο των πατριω-
τών και όχι όσους είναι υπέρ
ή κατά της μιας ή της άλλης
δημοτικής παράταξης (και α-
ντίστοιχα, σε εθνικό επίπε-
δο, υπέρ ή κατά οποιουδή-
ποτε κόμματος). Έτσι δεν
μπορεί ούτε να επικρίνει ού-
τε να επιβραβεύει τα έργα της δημοτικής αρχής. Το μόνο που
πρέπει να κάνει είναι να συνεργάζεται μαζί της για την προώθη-
ση των θεμάτων του χωριού. Για τον ίδιο λόγο δεν δημοσίευσε
και το 2004 την επιστολή πατριώτη μας φοιτητή, στην οποία
αναφέρθηκε ο κ. Κωνσταντόπουλος, επειδή απηχούσε τις από-
ψεις συγκεκριμένου κόμματος και χρησιμοποιούσε μάλιστα την
ίδια ακριβώς φρασεολογία του κόμματος αυτού, στην επιχειρη-
ματολογία του κατά της ανάληψης των Ολυμπιακών Αγώνων
από τη χώρα μας.
Όσον αφορά τους σκοπούς του Συνδέσμου και το καταστατι-

κό του, είπε ότι στην πράξη αυτά έχουν αλλάξει σήμερα από
την εποχή που ιδρύθηκε το σωματείο  και τώρα πια ο Σύλλογος
είναι προσανατολισμένος σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μέσα
στους σκοπούς αυτούς εντάσσεται και η κατασκευή της αίθου-
σας πολιτιστικού κέντρου στο χωριό. “Είναι δικαίωμα του κ. Κων-
σταντόπουλου να χρησιμοποιήσει όποια λέξη θέλει για να εκ-
φράσει τις απόψεις του”, είπε, “αλλά εμείς δεν πρόκειται να
συμφωνήσουμε με τον όρο ονοματολαγνεία. Εμείς θεωρούμε
χρέος μας να τιμήσουμε τους νεκρούς μας και θα συνεχίζουμε
να αγωνιζόμαστε μέχρι την ολοκλήρωση της αναγραφής των
ονομάτων στο Ηρώο και την ονοματοδοσία των δρόμων και των
πλατειών. Αξίζει να ασχοληθούμε με τους νεκρούς όχι μόνο
τέσσερις ώρες, που σχολίασε κάποιος πατριώτης στην αίθουσα
στην προηγούμενη ΓΣ, αλλά δεκατέσσερα χρόνια, μέχρι να εκ-
πληρώσουμε το χρέος μας”. Τέλος κάλεσε όσους έχουν το χρό-

νο και τη διάθεση να εργασθούν για τον Σύνδεσμο να θέσουν
υποψηφιότητα για το ΔΣ και διαβεβαίωσε τη ΓΣ ότι όλοι όσοι
υπηρέτησαν στο απερχόμενο ΔΣ δεν θα αφήσουν τον Σύνδε-
σμο να πάθει οποιαδήποτε ζημιά και πολύ περισσότερο να δια-
λυθεί, γι αυτό ή εκδηλωθείσα πρόθεσή τους είναι να θέσουν
πάλι υποψηφιότητα αν τούτο κριθεί αναγκαίo (καθένας πάντως
θα αποφασίσει μόνος του για την υποψηφιότητά του). Εκλογές
πρέπει να γίνουν, παρά την πρόταση του κ. Γιώργου Λ. Βέργου,
τον οποίο ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη του.
Σε δευτερολογία του ο κ. Χ. Μαραγκός και με αφορμή την ανα-

φορά του κ. Αθανασίου Γκούτη στον τέως πρόεδρο κ. Ευστάθιο
Δάρα, σχετικά με την μη δημοσίευση στον Αρτοζήνο επιστολής
του, είπε:

“Ο  Στάθης Δάρας έχει προσφέρει σημαντικότατο έργο στο
Σύνδεσμο, που του το αναγνωρίζουμε και τον ευχαριστούμε γι΄
αυτό. Ας μην ξεχνάμε πως επί προεδρίας του έγινε ο δρόμος
στους Αράπηδες και εκδόθηκε ο Αρτοζήνος, δύο έργα τεράστιας
σημασίας για το χωριό μας. Σχετικά με την επιστολή του δεν την
δημοσιεύσαμε γιατί μας έθετε ως όρο να μην την σχολιάσουμε.
Αυτό νομίζω πως κανείς δεν το δέχεται, ούτε και ο ίδιος θα το
δεχόταν αν ήταν στη θέση μας. Ιδιαίτερα δεν το δέχονται άνθρω-
ποι με τις δικές του δημοκρατικές ευαισθησίες. Αν το κάναμε αυτό
θα νόμιζαν οι αναγνώστες πως αποδεχόμαστε τα όσα αναφέρει.
Αλλά εμείς δεν τα αποδεχόμαστε. Τι έπρεπε να κάνουμε; Του
απαντήσαμε εκθέτοντάς του τις απόψεις μας και του υπογραμμί-
σαμε πως δεν έχουμε καμία αντίρρηση να δημοσιεύσουμε και τις
2 επιστολές. Περιμένουμε ακόμη την απάντησή του. Αν είναι
θετική θα δημοσιευθούν οι επιστολές. Από την άλλη πλευρά δεν
είναι κακό να διαφωνούμε, ούτε κανείς κατέχει αυτός και μόνο
αυτός την αλήθεια. Όλοι κρινόμαστε. Προσωπικά θεωρώ πως ο
Στάθης έχει πολλά ακόμα να προσφέρει στο Σύνδεσμο και του
προτείνω να ξανασχοληθεί ενεργά με τα συλλογικά μας”.  
Ο κ. Νίκος Γ. Τερζής έλαβε στη συνέχεια το λόγο και είπε πως

δεν είπαμε τίποτα για τον πρώην πρόεδρο Β. Δάρα και ζήτησε να
τον ανακηρύξουμε  επίτιμο
πρόεδρο. Σε αυτό απάντη-
σε ο κ. Θ. Γ. Τρουπής και εί-
πε  ότι το θέμα δεν είναι
στην ημερήσια διάταξη. Συ-
μπλήρωσε πως για τον κ.
Δάρα έγινε ειδική εκδήλωση
στο γραφείο του Συνδέ-
σμου και του επιδόθηκε τι-
μητική πλακέτα.
Τελειώνοντας ο πρόε-

δρος της Συνέλευσης κ. Νι-
κόλαος  Τρουπής  ζήτησε
από τα μέλη να εκλέξουν
τρία μέλη για εφορευτική Ε-
πιτροπή,  που θα  διενερ-
γήσει τις εκλογές της επομένης Κυριακής. Πράγματι μετά από
προτάσεις και συζητήσεις επελέγησαν οι παρακάτω 3 πατριώτες
για να διενεργήσουν τις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου:
Ιωάννης Χ. Μαραγκός (δικηγόρος),Παναγιώτης Ν. Δάρας

και Μαρίνα Διαμαντοπούλου (σύζυγος Νίκου Αρ. Τρουπή)
Ο πρόεδρος της Συνέλευσης αφού ευχαρίστησε όλα τα μέ-

λη για την ομαλή διεξαγωγή της όλης διαδικασίας και το
υψηλό αίσθημα ευθύνης που επέδειξαν επανέλαβε τις συμ-
βουλές του για ομόνοια και αγαστή συνεργασία και πριν λύ-
σει τη συνεδρίαση επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο
γραφείο του Συνδέσμου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το
απόγευμα και παρακάλε-
σε όλους τους πατριώτες
να πάνε να ψηφίσουν για
να βοηθήσουμε και να δυ-
ναμώσουμε το Σύλλογό
μας.

Ο πρόεδρος Νίκος
Τρουπής (Γκράβαρης)
Ο γραμματέας Θεόδωρος

Γ. Τρουπής.

Χ. Μαραγκός

Ι. Δάρας

Ι.Ν. Βέργος

Ι.Χρονόπουλος

Η. Χειμώνας

Αναγραφή Ονομάτων στο Ηρώο
Υπενθυμίζουμε πως η Γεν. Συνέλευση του Συνδέσμου,

που αποτελεί το ανώτερο όργανο, ψήφισε τον Δεκέμ-
βριο του 2008 την αναγραφή όλων των ονομάτων (60)
πεσόντων, όπως ακριβώς εισηγήθηκε ομόφωνα το απελ-
θόν ΔΣ του Συνδέσμου. Η απόφαση αυτή  στάλθηκε στο
Δήμο Ηραίας και στο Τοπικό Συμβούλιο του χωριού (5-
2-09) για τα περαιτέρω, τα οποία αναμένουμε. Το θέμα
για το νέο ΔΣ έχει λήξει, ούτε μπορεί ασφαλώς να πα-
ρέμβει στις αποφάσεις της Συνέλευσης.

Σχετικό με το θέμα αυτό είναι εκτεταμένο άρθρο (περί
τις 2 σελίδες της εφημερίδας) του στρατηγού Ιωάννου Ι.
Δάρα, με ημερομηνία 20-4-2009,  που έφτασε στην εφη-
μερίδα όταν  η ύλη βρισκόταν στο τυπογραφείο. Το άρ-
θρο είναι ενδιαφέρον, αναφέρεται κατά κύριο λόγο στον
ηρωισμό των Ελλήνων από τον Τρωικό πόλεμο μέχρι
σήμερα και με την πρώτη ευκαιρία θα το δημοσιεύσουμε.
Ευχαριστούμε τον στρατηγό για τη συνεργασία του (είναι
ο 8ος Σερβαίος στρατηγός, που συνεργάζεται με την ε-
φημερίδα των πατριωτών) και ελπίζουμε σε πλέον ενεργό
συμμετοχή του στα συλλογικά μας πράγματα.

Ν. Τερζής

Β. Στιγμιότυπο από τη Γενική Συνέλευση
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συνέχεια από τη σελ. 1

Παρασκευοπούλου 4 - Περιστέρι
Τηλ.: 2105770003

Δερμάτινα νδύματα
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΣ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Ο νέος πρόεδρος του ΔΣ κ. Θ. Τρουπής έλαβε στη συνέχεια το

λόγο και αφού καλωσόρισε τα δύο νέα μέλη στο ΔΣ (Νίκο Τρουπή
και Γιάννη Χρονόπουλο) ευχαρίστησε όλους που ομόφωνα του
εμπιστεύθηκαν το αξίωμα του προέδρου. Ευχαρίστησε επίσης 
τους πατριώτες που ήρθαν και ψήφισαν και τόνωσαν έτσι την νέα
διοίκηση, ώστε να συνεχίσει με επιτυχία το έργο της προηγού-
μενης. Υπογράμμισε με έμφαση: “Ξεπεράσαμε την κρίση που δη-
μιουργήθηκε, αισθανόμαστε δυνατοί με την στήριξη των πατριω-
τών  και τώρα συνεχίζουμε κανονικά το έργο μας”. Ακολούθως
έκανε μια σύντομη αναφορά στα συλλογικά μας πράγματα και εξέ-
φρασε την αισιοδοξία του πως όλα θα πάνε καλά.

Στη συνέχεια μίλησαν και άλλα μέλη του ΔΣ για διάφορα θέματα,
αντηλλάγησαν απόψεις για τρέχοντα θέματα και έκλεισε η πρώτη
συνεδρίαση του ΔΣ με δύο αποφάσεις.

Α) Την Κυριακή 5 Απριλίου 2009 να επισκεφθούν μέλη του ΔΣ το
χωριό, για να δουν από κοντά την πρόοδο των εργασιών στο Πολι-
τιστικό Κέντρο και να προγραμματίσουν περαιτέρω ενέργειες.

Β) Ο αντιπρόεδρος Ι. Βέργος και ο γραμματέας Ν. Τρουπής θα
είναι τα μέλη του ΔΣ που θα συντονίζουν ενέργειες που αφορούν
στο θέμα αξιοποίησης του φαραγγιού της Γκούρας. Επειδή τα
άλλα χωριά έχουν φτιάξει τα μονοπάτια που οδηγούν στην Γκούρα
με εθελοντική προσφορά, παρακαλούνται και οι δικοί μας πατριώ-
τες που έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα περιβάλλοντος να
δηλώσουν στα 2 παραπάνω μέλη  την πρόθεσή τους να βοηθή-
σουν, για να γίνει και σε μας μια απλή  διάνοιξη. 

***
Λίγα λόγια και τηλέφωνα για τα μέλη του ΔΣ,

για όσους δεν τα γνωρίζουν.
-Ο πρόεδρος Θ. Τρουπής είναι συνταξιούχος. Εργαζόταν στην

Εμπορική Τράπεζα και στη συνέχεια στην Τράπεζα Αττικής. Έχει 2
παιδιά και μένει στο Παλαιό Φάληρο. Τηλ. 210-9827361

-Ο αντιπρόεδρος Ι. Βέργος είναι συνταξιούχος του ΗΛΠΑΠ και
στον ελεύθερο χρόνο του ασχολιόταν με τοποθέτηση πλακιδίων
και άλλων οικοδομικών εργασιών. Είναι παντρεμένος με τη Ρίνα
του Νικόλα Κωνσταντόπουλου, έχει 3 παιδιά και μένει στο Ίλιον.
Τηλ. 210-5723880.

-Ο Γραμματέας Ν. Τρουπής εργάζεται στη Εθνική Τράπεζα, έχει
2 παιδιά και μένει στο Ίλιον. Τηλ. 210-2626238.

-Ο Ειδ. Γραμματέας Ι. Βέργος είναι συνταξιούχος της Ιονικής
Τράπεζας, έχει 2 παιδιά και μένει στο Περιστέρι. Τηλ. 210-5734981.

-Ο ταμίας Ι. Χρονόπουλος είναι συνταξιούχος της Ιονικής Τρά-
πεζας, έχει 2 παιδιά και μένει στο Μπραχάμι. Τηλ. 210-9348659.

-Ο Γ. Βέργος είναι συνταξιούχος έμπορος, έχει 2 παιδιά και 5
εγγόνια. Μένει στου Ζωγράφου. Τηλ. 210-7708109.

-Ο Κ. Δάρας είναι συνταξιούχος της Εμπορικής Τράπεζας, έ-
χει 3 παιδιά και μένει στην Πετρούπολη. Τηλ. 210-5024792.

-Ο Χ. Μαραγκός είναι συνταξιούχος παιδίατρος, έχει 2 παιδιά
και μένει στην Κηφισιά. Τηλ. 210-8001286.

-Ο Η Χειμώνας είναι υποπτέραρχος ε.α. και συνεχίζει να εργάζε-
ται ως καρδιολόγος. Έχει 2 παιδιά και μένει στο Χολαργό. Τηλ.
210-6525920.

- Ο Κ. Σχίζας είναι συνταξιούχος ξενοδοχοϋπάλληλος, έχει 2
παιδιά και μένει στην Αγία Βαρβάρα. Τηλ. 210-5445085.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ  ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Μετά τις αρχαιρεσίες της 22.3.09 και την συγκρότηση του ΔΣ

σε σώμα, η πρώτη απόφαση που πάρθηκε ήταν να γίνει επίσκεψη
στο χωριό. Έτσι την Κυριακή 5.4.09 τέσσερα μέλη του Συμβουλί-
ου ξεκίνησαν  από την Αθήνα, μαζί με τον πατριώτη αρχιτέκτονα
Ι. Μαραγκό, για το χωριό. Δύο άλλα μέλη είχαν πάει από την
προηγούμενη. Η πρώτη στάση έγινε στου “Καμπέα”, στο μαγαζί 
που πρόσφατα άνοιξε ο πατριώτης μας Íßêïò Ä. Ìðüñáò. Μας
υποδέχτηκε η Ìáñßá (η γυναίκα του) και μας έφτιαξε καφέ ο γιος
του ο Δημήτρης. Σε λίγο ξαναφαίνει και ο πρόεδρος του χωριού
(Τοπικού Συμβουλίου)  ÃéÜííçò È. Ó÷ßæáò με την γυναίκα του,
κρατώντας κάπως το πόδι του, από κάποια ισχιαλγία. Πήγαιναν
και αυτοί από την Αθήνα στο χωριό. Χαιρετηθήκαμε, του ευχηθή-

καμε “περαστικά” και κάθισαν για καφέ. Στη συζήτηση μας είπε ο
Γιάννης ότι δεν μπόρεσε να έρθει στη συνέλευση λόγω ποδιού,
αλλά έστειλε μήνυμα πως συμφωνεί με τις αποφάσεις της πλειοψη-
φίας των πατριωτών. Για το θέμα της αναγραφής των ονομάτων
στο Ηρώο είπε πως αν γραφτούν ονόματα πρέπει να γραφτούν

όλα. Του είπαμε πως η α-
πόφαση της Συνέλευσης
ήταν να γραφτούν όλα τα
ονόματα και πως έχουμε
στείλει στο Δήμο Ηραί-
ας το σχετικό έγγραφο
στις 5.2.09, το οποίο έχου-
με κοινοποιήσει και στο
Τ.Δ του χωριού και περι-
μένουμε απάντηση.
Φύγαμε από εκεί και σε

λίγο φτάσαμε στο χωριό.
όπου μας περίμεναν τα άλ-

λα μέλη του ΔΣ, στο μαγαζί του ÃéÜííç ÑïõóéÜ, με ...το τσίπουρο
στο τραπέζι.
Στη συνέχεια πήγαμε όλοι μαζί στο Πολιτιστικό Κέντρο και συζη-

τήσαμε όλα τα θέματα της κατασκευής. Με την επίβλεψη του μηχανι-
κού και την παρουσία του εργολάβου έγινε επιμέτρηση της πέτρας
που  έχει χτιστεί στην νότια πλευρά του κτιρίου για να γίνει πληρωμή
και να κατατεθούν τα έγγραφα στα βιβλία του Συνδέσμου.
Όλα τα παραπάνω αφορούν την επάνω αίθουσα. Στην κάτω αίθου-

σα θα γίνει μόνο διάνοιξη κάποιων οπών στον τοίχο προς την πλευ-
ρά Δημητρόπουλου, λόγω υγρασίας. ́Το κόστος ασφαλώς είναι ση-
μαντικό για να γίνουν όλα αυτά, αλλά είμαστε βέβαιοι πως οι πατριώ-
τες θα βοηθήσουν την προσπάθεια του Συνδέσμου, όπως το έχουν
κάνει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα (στη στήλη “οικονομικά” της
εφημερίδας “Αρτοζήνος”, θα αναγραφούν αναλυτικά έσοδα και δα-
πάνες). Με την ευκαιρία κάνουμε έκκληση στους πατριώτες για οικο-
νομική βοήθεια. 
Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση για το Κέντρο, πήγαμε στο μα-

γαζί του Ã. Ëéáôóüðïõëïõ για τη δεύτερη δόση τσίπουρου.
Στη συνέχεια κάναμε κάποιες βόλτες στο χωριό για να βγά-

λουμε φωτο-
γραφίες και στις
2,30 το μεσημέ-
ρι καταλήξαμε
στο μαγαζί του
ÃéÜííç ÑïõóéÜ,
όπου μας περί-
μενε κατσικάκι
με μακαρονάδα
και πολλή μυ-
τζήθρα. Τέτοιο
νόστιμο φαγητό
δεν είχαμε ξανα-
φάει. Ο Γιάννης

φαίνεται πως έβαλε ...όλη του την τέχνη να μας περιποιηθεί. Τον
ευχαριστούμε. Φύγαμε κατά τις 4.30 και κάναμε πάλι στάση στου
Νίκου για καφέ. Το μαγαζί αυτό είναι οικογενειακή επιχείρηση
και υπάρχει εξαιρετική περιποίηση. Εσωτερικά είναι πολύ ωραία
διακοσμημένο, έχει πέτρινη επένδυση, με τζάκι χωριάτικο και
ταβάνι ξύλινο. Είναι το κάτι άλλο και σου προκαλεί μια ξεχωρι-
στή ευχαρίστηση. Προσφέρει όχι μόνο  φαγητό αλλά και καφέ,
ποτό κλπ. Έχει περί τα 80 καθίσματα που μπορεί να φτάσουν και
100. Ως πατριώτες οφείλουμε να στηρίξουμε το Νίκο και τους
άλλους 4 πατριώτες που έχουν μαγαζιά στο χωριό:

ÌÝëç ôïõ ÄÓ ìðñïóôÜ áðü ôï Íáü ôçò Êïßìçóçò Èåïôüêïõ.
Óôçí “áãêáëéÜ ôïõò” ç Ãåùñãßá ÔñïõðÞ-ÃêñÜâáñç.

Ï ÃéÜííçò ÑïõóéÜò óôï ìáãáæß ôïõ

Ï Ãéþñãïò Ëéáôóüðïõëïò ìå ôï ãéü ôïõ
Íßêï ìðñïóôÜ óôï ìáãáæß ôïõò

Το ÃéÜííç ÑïõóéÜ, το Ãéþñãï Ëéáôóüðïõëï, το Íßêï ÔñïõðÞ
και το ÌÞôóéï
ÑïõóéÜ. Στηρίζοντας
τα μαγαζιά αυτά στη-
ρίζουμε το χωριό
μας και του δίνουμε
καλύτερη προοπτική
για το μέλλον.  Στις
5,30 φύγαμε από το
Νίκο και στις 7,30 εί-
μαστε στη βάση μας.
Ένα ευχάριστο διά-
λειμμα στην μονότο-
νη καθημερινότητα
της Αθήνας.

Ç Ìáñßá Ìðüñá êáé ï ãéïò ôçò
ÄçìÞôñçò ðñüèõìïé íá åîõðçñåôÞóïõí

ôïõò ðáôñéþôåò êáé ü÷é ìüíï.

Πρώτη Συνεδρίαση ΔΣ, 5-4-2009Πρώτη Συνεδρίαση ΔΣ, 5-4-2009Πρώτη Συνεδρίαση ΔΣ, 5-4-2009Πρώτη Συνεδρίαση ΔΣ, 5-4-2009Πρώτη Συνεδρίαση ΔΣ, 5-4-2009
Την Τρίτη 7 Απριλίου 2009 συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ

του Συνδέσμου, υπό την προεδρία του Θ. Γ. Τρουπή, παρόντων
όλων των μελών. Η συνεδρίαση διήρκεσε επί 4ωρον και συζη-
τήθηκαν πολλά θέματα. Πρώτα υπογράφηκε το πρωτόκολλο
παραλαβής του γραφείου από το νέο πρόεδρο  και διαβάστηκαν
τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης του ΔΣ. Τα δύο
σπουδαιότερα θέματα που συζητήθηκαν ήσαν:

 1) Οικονομική κατάσταση Συνδέσμου. Ο νέος ταμίας κ. Ι.
Χρονόπουλος πληροφόρησε το ΔΣ πως στο ταμείο του Συνδέ-
σμου υπάρχουν 15.068 €. Μετά εκτενή συζήτηση για τα έξοδα
κατασκευής του Π. Κέντρου διαπιστώθηκε ότι τα χρήματα αυτά
φτάνουν μόνο για να εξοφλήσει ο Σύνδεσμος τις υποχρεώσεις
του (1000 € για εξόφληση του εργολάβου πέτρας, για την μέχρι
τώρα εργασία, 9.500 € για τα αλουμίνια και κάποιο μικρό ποσό
οφειλής για υλικά οικοδομικής. Σύνολο περίπου 11.000). Από
τα υπόλοιπα 4.000 περίπου € τα 3.000 έχουν προσφερθεί  για
συγκεκριμένο σκοπό (θα παρακαλέσουμε τους πατριώτες που
τα πρόσφεραν, αν μας επιτρέψουν να τα χρησιμοποιήσουμε για
τη συνέχιση των εργασιών).  Από τα 1000 € που απομένουν θα
απαιτηθούν περί τα 600  για την έκδοση του Αρτοζήνου.  Με
αυτά τα δεδομένα υπήρξε έντονος προβληματισμός των με-
λών του ΔΣ για την ανεύρεση χρημάτων,  ώστε να μην δια-
κοπούν οι εργασίες στο Κέντρο. Αποφασίστηκε να σταλούν
ενημερωτικές επιστολές στους πολιτικούς του Νομού μας
και σε Αρκάδες πολιτικούς των Αθηνών, με κύριο αίτημα
την οικονομική ενίσχυση, από Κρατικούς Φορείς. Επίσης
να  γίνει έκκληση στους πατριώτες, να στηρίξουν την προ-
σπάθεια συνέχισης των εργασιών.

2) Προτεραιότητα εργασιών στο Π.Κ. Υπό το πρίσμα
των οικονομικών δυσχερειών του Συνδέσμου συζητήθηκε
να δοθεί προτεραιότητα στις εξωτερικές εργασίες και με τρό-
πο κατασκευής όσο γίνεται πλέον οικονομικό, χωρίς αυτό
να αποβεί σε βάρος της ποιότητας της δουλειάς. Έτσι απο-
φασίστηκε από το ΔΣ:

α) Να χτιστεί ένα τοιχίο από πέτρα προς την πλευρά του
κήπου των αδελφών Δημητρόπουλου, στο ύψος του κάγκε-
λου. Το υπάρχον κάγκελο θα αφαιρεθεί και θα αντικατα-
στήσει μέρος του παλαιού. Η ενέργεια αυτή κρίθηκε απα-
ραίτητη γιατί αν γινόταν πλακόστρωση της πλατείας  υπό
τις υπάρχουσες συνθήκες,  θα καλυπτόταν μέρος του κά-
γκελου (λόγω αντίθετης κλίσης της πλάκας),  γεγονός που
θα προκαλούσε πολύ κακή αισθητική εντύπωση. Επί πλέον
με το χτίσιμο αυτό θα προστατευθεί καλύτερα το τοιχίο από
τα νερά της πλάκας. Φέτος, με τα πολλά νερά και τους πά-
γους, έπεσε ένα κομμάτι σουβά προς τον κήπο. Η άποψη να
γίνει 40 πόντους τουράκι και πάνω κάγκελο δεν υιοθετήθη-
κε  γιατί εκτός κάποιων επί πλέον  δυσκολιών (να κοπεί το
κάγκελο οριζόντια για να είναι στο ίδιο ύψος με το υπόλοιπο
ή να παραγγελθεί καινούριο), υπήρχε κίνδυνος για πολύ
ζωηρά παιδιά, να ανεβούν στο τουράκι και να σκαρφαλώ-
σουν στο κάγκελο. Ακόμη το ενδεχόμενο μεταφοράς εκεί
του Ηρώου (πρόταση συμβούλου Δήμου Ηραίας πατριώτη
κ. Αθανασίου Μπόρα) σίγουρα θα διευκολύνει την αρχιτε-
κτονική σχεδίαση.

β)Να διαμορφωθεί η ράμπα και να χτιστεί ένα στηθαίο,
εάν είναι δυνατόν πέτρινο (τουλάχιστον προς την εξωτερι-
κή πλευρά), για να είναι σε αρμονία με την υπόλοιπη πλευ-
ρά του κτιρίου.

γ)Να γίνει αρμολόγηση ταυτόχρονα όλης της χτισμένης
πέτρας, για να υπάρχει ομοιομορφία και να κατεβούν οι
σκαλωσιές.

Για να γίνουν αυτά, το κόστος των οποίων ανέρχεται πε-
ρίπου σε 5.000 ευρώ πρέπει να ανευρεθούν χρήματα.

Άλλα θέματα που συζητήθηκαν:
-Να γίνουν ενέργειες για τη βελτίωση του δρόμου Σέρβου

Αράπηδες, που βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Σε συ-
νεργασία με τις Τοπικές Αρχές θα γίνουν διαβήματα σε Νο-
μαρχία κλπ.

-Να γίνει επανέκδοση της ατζέντας, με διορθώσεις, προ-
σθήκες και με ημερολόγιο για το 2010.

-Να διερευνηθεί η δυνατότητα έκδοσης από το Σύνδε-
σμο βιβλίου με το γενεαλογικό  δένδρο των απανταχού  Σερ-
βαίων. Στην έκδοση αυτή πρέπει να περιληφθούν και όλοι
οι Σερβαίοι που γεννήθηκαν μετά το 1985 (ηλικίας σήμερα
μέχρι 24 ετών, που δεν περιλαμβάνονται στο βιβλίο του κ.
Β. Δάρα), να καταγραφούν οι πατριώτες που έχουν φύγει
από τη ζωή, να γίνουν διορθώσεις σε τυχόν λάθη και να
συμπληρωθούν κάποια στοιχεία. Ακόμη θα ήταν σημαντικό
να γίνει προσπάθεια να αναζητηθούν οι γενεαλογικές μας
ρίζες. Μετά το 1300 περίπου Μ.Χ που στην περιοχή μας
επικράτησαν οι Βυζαντινοί, αναφέρεται πως εγκαταστάθη-
καν μικρασιατικές οικογένειες. Έχουμε άραγε και Μικρα-
σιατική καταγωγή; Το θέμα χρήζει συστηματικής έρευνας.

- Απεφασίσθη  η καθιέρωση εορτασμού της μάχης του
Σέρβου.

- Ο γραμματέας του Συνδέσμου κ. Νίκος Αρ.Τρουπής,
που είναι και το νεότερο μέλος του ΔΣ, ανέλαβε να έρθει σε
επαφή με τους νέους του χωριού και να φέρει κοντά στο Σύνδε-
σμο. Επίσης θα μελετήσει τη δυνατότητα συγκρότησης χορωδί-
ας  κυριών που να τραγουδούν δημοτικά τραγούδια της περιο-
χής μας σε συλλογικές μας εκδηλώσεις.
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Με σατιρική και χιουμοριστική διάθεση

Οι Αρχαιρεσίες μας 22.3.2009Οι Αρχαιρεσίες μας 22.3.2009Οι Αρχαιρεσίες μας 22.3.2009Οι Αρχαιρεσίες μας 22.3.2009Οι Αρχαιρεσίες μας 22.3.2009

Απ΄όλα είχεν ο μπαξές, εις τας αρχαιρεσίας
και μονοκούκκια πέσανε, όχι άνευ ουσίας.
Κάποιοι δεν το κουνήσανε  ρούπι απ΄ το γραφείο
και για καφέ δεν πήγανε στο δίπλα καφενείο.

Τους ποιό πολλούς πήρε σταυρούς ο τέως πρόεδρός μας
άξιος, σεμνός και δίκαιος, σ΄ όλους αγαπητός μας.
Το Σύλλογο οδήγησε για μια εξαετία
με σύνεση και με πυγμή μα και διπλωματία.

Στο νέο χορό εδιάλεξε στο τέλος για να πάει
και όταν θαρεί πως χρειάζεται, το πόδι θα χτυπάει.
Μπροστά είναι τώρα ο Θοδωρής, από τους Γκραβαραίους
εκτίμησης χαίρει πολλής, απ΄ όλους τους Σερβαίους.

Τη διάκριση επήρανε εις την σταυροδοσία
και οι 3 Βεργαίοι  γνωστικοί, με κόπο και θυσία.
Ελπίζουμε να μπουν  μπροστά, στων έργων την πορεία
και να προσφέρουνε πολλά, ως σε σταυροφορία.
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Το μάθατε ορέ χωριανοί, τι λέει η ψυχολογία,
γύρω απ΄τα ονόματα, την ονοματολογία;
Ονόματα όσοι θέλουνε στην πλάκα να γραφτούνε
“ονοματολάγνοι” είναι σίγουρα κι΄ας μην το ομολογούνε.

Και κάτι ακόμα χωριανοί και όλοι ας πειστούνε
πως μέγα λάθος κάνουνε αυτοί που ιστορούνε.
Και όσοι με τη θέση αυτή αντίθεση εκφράζουν
από “ξερή” και “δηλωτή”, τίποτα δεν σκαμπάζουν.

Αφήστε  νεκρούς και  ήρωες, αφήστε ευεργέτες
τίποτα δεν προσφέρανε, δεν ήσαν καν λεβέντες.
Αγώνες δεν εδώσανε για την ελευθερία
θα πρέπει νάρθουν  ειδικοί να γράψουν ιστορία.

Το μέλλον και το παρελθόν δεν έχουν πια αξία,
το σήμερα είναι το παν, εκεί είναι η ουσία.
Αξία έχει σήμερα  κι΄ας μην το συζητούμε
τι θα φάμε τι θα πιούμε, τι θα ...ευχαριστηθούμε.
                                                                 Λεύκος

Σέρβου: Ένα αλλιώτικο δειλινό...

Η δύση ξεκουράζεται.
Μαύρα σύννεφα με κόκκινη
δαντέλα τη σκεπάζουν...
Οι μυτερές βουνοκορφές γίνονται
ίσιωμα στο πέρασμα της νύχτας.

Τα νυχτοπούλια πήρανε το σύνθημα,
κι αρχίσανε το βραδινό νανούρισμα.
Κάπου-κάπου φτερουγίζουν,
κοιτώντας ότι όλα είναι στη θέση τους.

Τα αστέρια, άλλα μικρά και άλλα
μεγάλα, τρεμάμενα δειλά-δειλά
κάνουν την εμφάνισή τους,
σαν καντήλια τ΄ουρανού.
Πότε φαίνονται, πότε χάνονται,  μέσα από
τα λίγα σύννεφα που τάχει βάλει
ο κύρ-βοριάς στην τρεχάλα.

Ο θαλαμοφύλακας του ουράνιου θόλου
προβάλει με το ασημένιο στέμμα του
από την άλλη μεριά του ορίζοντα,
ξεκινώντας και πάλι για τη νυχτερινή
περιπολία του.
Στο πέρασμά του ελέγχει τα αστέρια
μήπως κανένα ξεχάστηκε ν΄ανάψει
και χάσει το δρόμο της η αυγή,
που όπου νάνε θε ναρθεί!

                            Νίκος Αρ. Τρουπής
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Η Γκούρα, χείμαρρος-ρέμα
που στη διαδρομή της πέφτουν
πολλά ρέματα και κατά μήκος,
δεξιά και αριστερά, είναι τα πα-
ραδοσιακά χωριά, ξεκινά από
τον Αρτοζήνο και καταλήγει
στον Τουθόα (Λαγκαδινό ρέμα).

Τα χωριά αυτά που είναι χτι-
σμένα γύρω από τη Γκούρα υπήρξαν ζωντανά έως το 1970. Μέχρι
τότε κρατούσαν όλους τους ανθρώπους κοντά τους, λειτουργού-
σαν σχολεία, υπήρχαν νέοι άνθρωποι που πήγαιναν στο στρατό,
έκαναν πανηγύρια, παντρευόντουσαν, γεννούσαν και γερνούσαν. Η
οικονομία τους γεωργική-κτηνοτροφική, είχε άμεση σχέση με τη
Γκούρα, καθότι οι άνθρωποι των χωριών αυτών είχαν δεξιά και
αριστερά της Γκούρας τα περιβόλια τους, τα αμπέλια τους, έβο-
σκαν τα γιδοπρόβατα τους, τα πότιζαν και τα στάλιζαν το καλοκαίρι.

Αναφέρω μερικές μεγάλες στάνες, όπως τις αποκαλούσαν:
Ντουβρέκες, Μαρνιαδέκες, Ντουλέκες, Νταμαλέκες, Πουλέκες,
Μαδουρέκες, Καλογερέκες, Θανοπουλέκες, Λεμονέκες, Σκουρ-
τέκες, Χειμωνέκες, Παγκρατσέκες, Ντουντουνέκες, Χατζαρουλέ-
κες, Γκιωνέκες κ.ά. Αυτές οι στάνες έμεναν χειμώνα-καλοκαίρι
γύρω από τη Γκούρα. Όμως τα μεγάλα κοπάδια Ρουτουλέκα, Μπρα-
βέκα, Νταρέκα, Μισιρλέκα, Ασημακοπουλέκα, Λαμπροπουλέκα κ.ά.
των ορεινών χωριών (Σέρβου, Λυκούρεσι, Αράχωβα, Μαλάσοβα,
Βλόγγος) το καλοκαίρι έβοσκαν στον Αρτοζήνο, στο Χαλασμένο
Βουνό, στην Πλάκα, έπιναν νερό στις πηγές της Γκούρα (Χαλικό-
βρυση, Μαζαράκι, Βιζίτσι) και στάλιζαν κάτω από τα πλατάνια. Το
χειμώνα όλα αυτά τα κοπάδια τα μετέφεραν μέσω των μονοπατιών
της Γκούρας στο Αναζύρι, στη Λιοδώρα, ακόμα και σε περιοχές του
νομού Ηλείας. Μάλιστα με την επιστροφή τους από τα χειμαδιά
είχαν καθιερώσει μεγάλη γιορτή ανήμερα του Αγιωργιού (γιορτή
των κτηνοτρόφων) που γινόταν στις πηγές της Γκούρας, κάτω από
τον Αρτοζήνο. Αλλά και όλα τα άλλα χωριά γιόρταζαν αυτή τη μέρα.

Εκτός από τη μεγάλη κτηνοτροφία – γεωργία που είχε αναπτυ-
χθεί γύρω από τη Γκούρα, υπήρχαν νερόμυλοι που άλεθαν σιτάρι,
κριθάρι και καλαμπόκι, καμίνια που έβγαζαν ασβέστι και καμίνια
που έβγαζαν κεραμίδια. Οι κάτοικοι των γύρω χωριών έπαιρναν
άμμο και χαλίκι για να χτίσουν τα σπίτια τους.

Φυσικά όλα αυτά αναπτύχθηκαν και άκμασαν τον περασμένο αιώνα,
αλλά σύμφωνα με την παράδοση και τις μαρτυρίες πολλών πα-
τριωτών που έχουν ασχοληθεί με τη Γκούρα, η ζωή εκεί έχει αρχί-
σει πριν από πολλά χρόνια. Στην εποχή της Τουρκοκρατίας υπήρξε
καταφύγιο για κυνηγημένους από τους Τούρκους. Οι κατατρεγμέ-
νοι Έλληνες ήλθαν στο φαράγγι και έμεναν μέσα στις σπηλιές των
βράχων δεξιά και αριστερά της Γκούρας. Τέτοιες σπηλιές ήταν η
μεγάλη σπηλιά κάτω από το Λυκούρεσι που έμεναν μέσα μαζί
άνθρωποι και γιδοπρόβατα, η Μαύρη Σπηλιά κάτω από την Κοκκι-
νορράχη και η σπηλιά του Γιαννικούλια, μέσα σε απρόσιτους και
επικίνδυνους βράχους της Παναγιάς της Φούσιας, χτισμένη, εξω-
τερικά διατηρείται μέχρι σήμερα όπως ήταν τότε και προκαλεί το
δέος. Στη σπηλιά αυτή, που κάποιοι την αποκαλούσαν πύργο, σύμ-
φωνα με την παράδοση είχαν διανυκτερεύσει ο Κολοκοτρώνης με
τον Πλαπούτα.

Ακόμη κοντά σε αυτή τη σπηλιά είχαν κτισθεί και δυο εκκλησίες
της Παναγίας: η Κοίμηση της Θεοτόκου και η Ζωοδόχος Πηγή, τις
οποίες αργότερα, αρχές του προηγούμενου αιώνα, τις μετέφε-
ραν, τη μία πάνω από τα βράχια στη Φούσια οι κάτοικοι της Λυσσα-
ρέας και την άλλη απέναντι από τα βράχια οι κάτοικοι της Αετορ-
ράχης.

Αυτό το φαράγγι που οι παππούδες, οι γονείς μας και ακόμη
κάποιοι από εμάς τους μεγαλύτερους ζήσαμε από την προσφορά
του, το απολαύσαμε την Άνοιξη για τη δροσιά του, το περπατήσα-
με το Καλοκαίρι και ακούσαμε το κελάηδημα των πουλιών και το
φοβηθήκαμε τον Χειμώνα, όταν κατέβαζε και ήταν ορμητικό και δεν
μας άφηνε να περάσουμε από τη μια όχθη στην άλλη.

Είναι ανάγκη σήμερα να το παραδώσουμε στους μαθητές της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και στα παιδιά μας. Έτσι θα μπορέ-
σουν να το γνωρίσουν και να ζήσουν στιγμές χαράς και έμπνευσης.
Να μάθουν τι είναι η φύση και το περιβάλλον, την χλωρίδα και
πανίδα. Ακόμη και όσοι επισκέπτες αρέσκονται σε πεζοπορία, μπο-
ρούν να περάσουν από τα μονοπάτια που οδηγούν στο φαράγγι και
να ακουσθούν γέλια και φωνές. Να ξεχειλίσει το φαράγγι αλλά και
τα χωριά από μαθητές δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκεί-
ων, όταν αρχίσει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)
να τους δέχεται.

Με την ευκαιρία αυτή θέλω να ενημερώσω τους φίλους του
φαραγγιού της Γκούρας ότι ο Όμιλος “η Γκούρα” έχει κάνει με
επιτυχία τρεις εξορμήσεις στο φαράγγι, μαζί με τρεις μηχανικούς
αρχιτέκτονες περιβαλλοντολόγους και με τον πρόεδρο της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας πεζοπορίας και ορειβασίας. Η τέταρτη θα
γίνει με αναρριχητές σύντομα για να αναβιώσουμε τα μονοπάτια.

Ο δήμος Ηραίας έχει αναθέσει τη μελέτη σε μηχανικό και θα
προσπαθήσει μέσα από προγράμματα να αναδείξει όλα τα μονο-
πάτια, τις πηγές, τις σπηλιές και τους μύλους. Έτσι ο δήμος, ο
όμιλος “η Γκούρα” και το Κ.Π.Ε. με κοινή προσπάθεια θα μπορέ-
σουν να διαμορφώσουν το φαράγγι σε χώρο αναψυχής, εμπειρίας,
άσκησης και μάθησης όχι μόνο σε Ηραιάτες και Γορτύνιους αλλά
και σε επισκέπτες του ευρύτερου Ελλαδικού χώρου.

Ακόμη θέλω να ενημερώσω τους φίλους που λένε ότι η εξόρμη-

Μαζεύοντας  βελάνι στη “Σκάλα”
15χρονο παιδί...

Τι μου ήρθε στη μνήμη μου, τώρα που θέλησα να γράψω για την
εφημερίδα μας ένα μικρό κείμενο της σειράς “αναμνήσεις”: Τα
βελανίδια που μαζεύαμε παλιά για να ταΐσομε τα ζωντανά, κυρίως
τα γουρούνια. Είχα κάνα χρόνο που είχα τελειώσει το Δημοτικό
Σχολείο και ένα πρωινό φθινοπώρου ξεκίνησα να πάω να βοσκή-
σουν, η κατσίκα και το μουλάρι στην περιοχή “Σκάλα”. Πρόκειται
για τοπωνύμιο της περιοχής Σέρβου που είναι στο δρόμο που
κατεβαίνει από το νεκροταφείο στου μπουλούτσου προς του “Ρά-
χη-Μπουρίνι”, απέναντι από τα αμπέλια της “Κρίκιζας”. Εκεί
είχαμε αμπέλι και αρκετό άγριο δασωμένο τόπο. Πήρα ένα πα-
γούρι που το γέμισα με νερό στου “Δημοκοίτη” και κατηφόρισα
κουβαλώντας ένα μεγάλο “τράιστο” (σακκούλι)  που θα έβαζα
βελάνι.

Τη διαδρομή προς τη Σκάλα την είχα κάνει αμέτρητες φορές
και κυρίως το χειμώνα γιατί εκεί δεν έπιανε χιόνι, επειδή είναι
χαμηλά (κοντά στη “Γκούρα”) και μπορούσαν να βοσκήσουν τα
ζωντανά. Πέρασα από τον “Γκουφόλογγα”, αντίκρισα απέναντι
τα αμπέλια της “Κρίκιζας” και του “Ραμανάλι”, που βγάζανε οι
Σερβαίοι άμμο για να χτίσουν τα σπίτια τους. Δεξιά μου έβλεπα
του ‘’Παπά το λιθάρι’’ και το μικρό φαράγγι που βρίσκεται ακρι-
βώς από κάτω.

Στάθηκα αγναντεύοντας την πυκνή βλάστηση που κυριολε-
κτικά σκέπαζε το απόκρημνο ρέμα που καταλήγει στη Γκούρα.
Εκεί είχα δει πολλές φορές εικόνες από τα κουφάρια ψόφιων
μουλαριών και γαϊδάρων που τα πτώματα τους μάζευαν τα όρνια
της ευρύτερης περιοχής. Έφθασα στη “Σκάλα” και άφησα τα
ζωντανά να βοσκήσουν στ’ αμπέλι που είχε στα νομάδια άφθονη
αγριάδα. Στο πάνω μέρος υπήρχαν αρκετά μεγάλα πουρνάρια
που έκαναν πολλά και καλά βελανίδια. Από αυτά λοιπόν τα πουρ-
νάρια κάθε χρόνο μαζεύαμε βελάνι για τα ζώα.

Την ημέρα εκείνη ήταν συννεφιά και η υγρή καταχνιά που
ερχόταν από του Μπουγιάτι κατά μήκος της Γκούρας  μου περό-
νιαζε τα γυμνά μου πόδια. Ένα κοντό παντελονάκι ντρίλινο τι να
πρωτοσκεπάσει!

Τα πουρνάρια ήταν μεγάλα και ψηλά. Κάποτε μου είχαν πει οι
δικοί μου ότι ο παππούς μου τα κλάδευε και τα έφραζε να μην
τρώνε οι γίδες τα βλαστάρια τους γιαυτό και μεγαλώσανε. Βλέ-
πεις τα πουρνάρια πέρα από τα ξύλα που δίνανε για το τζάκι και
το φούρνο ήταν πολύτιμα και για τα βελανίδια τους. Εκείνη την
εποχή το βελάνι ήταν πολύ χρήσιμο για την τροφή των ζώων.
Που να βρει άκρη η νοικοκυρά να ταΐσει τόσα ζώα από ένα κασό-
νι!  Θυμάμαι που λέγανε οι γεροντότεροι πως στην κατοχή αρκε-
τοί Σερβαίοι αλέσανε και φάγανε βελάνι αφού το σιτάρι δεν έ-
φθανε για όλο το χρόνο. Εκείνες οι χρονιές του 40, 41 και 42 ήταν
από κάθε πλευρά δύστυχες και οι σοδειές σε σιτάρια και αραποσί-
τια φτωχές. Αλλά μήπως στην αρχαιότητα δεν  αποκαλούσαν
τους Αρκάδες  βελανοφάγους;

Ας γυρίσουμε πίσω στο μάζεμα. Πως να φτάσω να ρίξω κάτω
τα βελανίδια για να τα μαζέψω.΄Εκοψα από ένα μέλεγο μια μα-
κριά βέργα και μ’ αυτή αφού σκαρφάλωσα πάνω στο πουρνάρι
κτύπησα τις κλάρες και έριξα κάτω πολλά βελανίδια. Με γρήγο-
ρες κινήσεις γέμισα το τράιστο.

Σαν ήρθε το μεσημέρι πήρα το δρόμο για το σπίτι. Φόρτωσα το
σακκούλι στο μουλάρι πέρασα από το κολιτσάκι το πρεβάζι και
ζύγωσα το μουλάρι σε ένα όχθο για να μπορέσω  ν’ ανέβω στο
σαμάρι. Προχωρούσαμε σιγά-σιγά γιατί έχει μεγάλη ανηφόρα, ιδί-
ως στο “Γκουφώλογγα”. Πλησίαζα στο νεκροταφείο όταν κάπως
σκόνταψε το μουλάρι και τινάχτηκε. Εγώ διχάλα στο σαμάρι κρα-
τήθηκα σφιχτά αλλά το πρεβάζι δεν άντεξε και έσπασε από το
τράνταγμα με αποτέλεσμα να πέσει το σακούλι στο χώμα και τα
περισσότερο βελάνι ν’ αδειάσει στο δρόμο. Πολλά βελανίδια κύλη-
σαν στη κωλοσσάρα και χάθηκαν στις τούφες και στα χορτάρια.

Με έπιασε πανικός. Το σακούλι ήταν σχεδόν άδειο και λίγα
μόνο βελανίδια μπορούσα να μαζέψω; Με έπιασε απελπισία και
μουσκέψανε τα μαγουλά μου από τα κλάματα. Άρχισα  να μαζεύω
όσα βελανίδια μπορούσα. Το σακούλι από γεμάτο που ήτανε
βρέθηκε κάτω από τη μέση. Το πήρα αγκαλιά, αφού το πρεβάζι
του είχε κοπεί από τη ρίζα και ανηφόρισα για το σπίτι. Τα πόδια
μου είχαν εξαντληθεί όχι μόνο από το βάρος που κουβαλούσα
αλλά και από την απογοήτευση που έχασα το περισσότερο από το
βελάνι που μάζεψα.

Μπήκα στο σπίτι και άφησα κάτω το μισοάδειο σακούλι. Μόλις
με είδε η μάνα μου και αφού της εξήγησα τι είχε συμβεί με καταχέ-
ριασε με μια κατσάδα, γιατί δεν έδεσα το σακούλι με την τριχιά!
Αυτή ήταν η αντίληψη.΄Επρεπε τα παιδιά από την ηλικία των
δώδεκα χρονών και πάνω να έχουν κρίση και πρόνοια ενηλίκων.
Τέλος πάντων μετά από λίγο το ξανασκέφτηκε φαίνεται και με
καλόπιασε, έβγαλε από κάποια κρυψώνα στο γκιλέρι ένα μουστο-
κούλουρο και μου τόδωσε  λέγοντας “δεν πάει στο κόρακα και το
βελάνι, έχουνε κι’άλλο τα πουρνάρια”.

Τουθεύς
ση πρέπει να ξεκινάει για το φαράγγι στις 8 το πρωί και όχι στις
10.30΄ ότι οι εκδρομείς που έρχονται από την Αθήνα και από άλλα
μέρη είναι αδύνατο να βρίσκονται στρις 8 η ώρα το πρωί στο σημεί-
ο εκκίνησης.

Με αγάπη προς εσάς και στους πατριώτες
και όλους τους αναγνώστες

Ελένη Θανοπούλου-Χριστοπούλου.
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 ÓÔÑÉÊÏÓ  ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ

Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1
Âïôáíéêüò Ôçë. 210-2525447
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B O M A R
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Μαρία Αν. Μπόρα
Καρύστου 12 Πετρούπολη Τηλ. 210-5010550

ΕΣΟΔΑ 21-1-09 ΕΩΣ 17-4-09
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ..................... (ΕΥΡΩ)
1084 ... Δάρας Ιωάννης του Νικολάου .......... 100
1082 ... Κουτσανδρέα Μαρία .......................... 50
1081 ... Νικολιδάκης Ελευθέριος ................... 50
1077 ... Κωνσταντόπουλος Ηλίας του Δ. ......... 50
1076 ... Σχίζας Δημήτριος του Αθαν ................ 50
1070 ... Τρουπής Νικόλαος του Αριστ. ........... 50
1069 ... Δάρας Γεώργιος του Χρ. ................... 50
1068 ... Σχίζας Νικόλαος του Στυλ. ................. 50
1071 ... Σχίζας Μιχάλης του Στυλ. .................. 30
1072 ... Παναγόπουλος Γιάννης του Δ. .......... 30
1073 ... Δημητρόπουλος Ιω. του Ευθ. .............. 30
1078 ... Γκούτη Αθανασία του Παν. ................. 30
1083 ... Κουτσανδρέας Κώστ. του Διαμ. .......... 90
1074 ... Χειμώνας Ευάγγελος του Δημ. ........... 20
1075 ... Δημητρόπουλος Τάκης του Ευθ. ......... 20
1079 ... Χρονόπουλος Γιάννης του Ηλία ......... 20
1080 ... Βέργος Παναγιώτης του Αγγ. ............. 20
1101 ... Δάρας Κων/νος του Νικ. .................... 50
1102 ... Βέργος Διονύσιος του Ιωάν. .............. 20
1103 ... Τερζής Νικόλαος ............................... 10
1104 ... Κλεισούρας Παναγ. του Ιωαν. ............ 30
1105 ... Τρουπής Γεώργιος του Θεοδ. ............ 25
1106 ... Τρουπή Μαργαρίτα του Θεοδ. ........... 25
1107 ... Τρουπή Μαρίνα Συζ. Νικολ. ............... 30
1108 ... Τρουπής Αριστείδης του Νικ. ............. 30
1109 ... Μαραγκός Ιωάν. του Χριστ ................ 30
1110 ... Παπαθωμόπουλος Ιωάννης ................ 25
1111 ... Παπαθωμοπούλου Σοφία .................... 25
1112 ... Γεωργακόπουλος Αναστάσιος ........... 30
1113 ... Σαββόγλου-Βέργου Διονυσία ............. 30
1114 ... Κουτσανδρέας Αντώνιος .................... 20
1115 ... Βέργος Γεώργιος του Λ. .................... 25
1116 ... Βέργου - Τσιλώνη Ελευθερία ............. 25
1117 ... Κωνσταντόπουλος Ηλ. του Π. ............. 20
1118 ... Χειμώνα Φανή σύζ. Ηλία ..................... 30
1119 ... Κωνσταντοπούλου Γεω. του Δ. ........... 50
1120 ... Κωνσταντόπουλος Δ.του Κων. ............ 20
1121 ... Γεωργακοπούλου - Τρουπή Ελ. .......... 20
1122 ... Στρίκος Ιωάνν. του Αγγ. ..................... 20
1123 ... Στρίκος Αθανάσιος του Αγγ. .............. 30
1124 ... Σχίζας Αθανάσιος του Ηλ. ................. 20
1125 ... Στρίκος Δημήτριος του Παν. .............. 50
1126 ... Τρουπής Νικόλαος του Θ. .................. 20
1127 ... Τρουπής Θεόδωρος του Νικ. ............. 20
1128 ... Σχίζας Δημήτριος του Παρασκ. .......... 30
1129 ... Μαραγκού - Βέργου Μαρία ................ 20
1130 ... Βέργος Σπύρος του Αγγ. .................... 30
1131 ... Μαραγκός Χρίστος του Ι. .................. 30
1132 ... Τρουπή Ελένη του Θ. .......................... 30
1133 ... Μαραγκού Μαρία συζ. Χρ. ................. 30
1134 ... Κομνηνού-Γεωργ/λου Σταυρούλα. ...... 50
1135 ... Κωνσταντόπουλος Κων. του Χρ. ......... 10
1136 ... Κωνσταντόπουλος Δημ. του Ν. ........... 30
1137 ... Χρονοπούλου Δέσποινα ..................... 30
1138 ... Χειμώνας Ιωάννης .............................. 20
1139 ... Τσαντήλας Ιωάννης+Δήμητρα ........... 60
1140 ... Τσαντήλα Αγγελική ............................. 35
1141 ... Κωνσταντόπουλος Κ. του Νικ. ............ 30
1142 ... Κωνσταντόπουλος Ιω. του Δημ. .......... 50
1143 ... Δημόπουλος Μαρίνος του Νικ. .......... 30
1144 ... Σχίζας Ιωάννης του Δημ. .................... 50
1145 ... Καρνή Σταυρούλα και Κυριακή ........... 60
1085 ... Στρίκος Κων/νος του Απ. ................. 100
1086 ... Τόκοι τραπέζης .................................. 19
1146 ... Τόκοι τραπέζης ................................ 102
1147 ... Τόκοι τραπέζης ................................ 111
1151 ... Τρουπή - Βόκαλη Ντίνα ...................... 25
1152 ... Τρουπής Αθανάσιος του Ν. ................ 25
1153 ... Τρουπής Νικόλαος του Α. .................. 25
1154 ... Τόκοι Τραπέζης .......................... 106,81

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ................. 2.608,81

 ΕΞΟΔΑ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Α) ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
37+38 Επενδ. Πέτρας (ΜΠΑΡΔΟΣ) ....... 3.001,5
34 ....... Ρουσιάς Ιωάννης (εξόφληση) ........ 1000
Β) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
1341+4901 ............................. ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ 171
607,45
202 ..... Αναψυκτικά  Γ/Σ ............................ 63,53
  36 ..... Αίθ. Παγγορτυνιακής .......................... 30
  35 ..... Γήπεδο ποδοσφαίρου ........................ 90
  48 ..... Γεύμα Εφ. Επιτροπής ...................... 17,4
6373 ... Αναψυκτικά ...................................... 22,4
   59 .... Παναρκ. Ομοσπονδία ......................... 60
             ΔΕΗ+ΟΤΕ ......................................... 71
     9 .... Στην Εκκλησία από οικογέν.
........... Π. Κωνσταν/λου και Β. Κούλη ........... 550
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ................. 5.513,28

Ο Ταμίας: Ι. Χρονόπουλος.
Ο Πρόεδρος: Θ. Τρουπής.

ΕΘΝΙΚΗ
Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Κάντε το καλύτερο δώρο στον εαυτό σας
και το παιδί σας. Εξασφαλίστε το
εγγυημένο ποσό των 27.500 ευρώ

-για τις σπουδές του.
-η την επαγγελματική του αποκατάσταση.

ΜΕ 3 ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΟΝΟ.
ΟΛΓΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Ασφαλιστική Σύμβουλος.
210-9090050, 210-5137994, 694413933

Αγαπητέ πατριώτη
Αν έχεις τη δυνατότητα και

δεν σου δόθηκε η ευκαιρία
να βοηθήσεις το Σύνδεσμο,  μπορείς
να προσφέρεις τώρα τον οβολόν σου.
Εμείς μπορούμε να σε βεβαιώσουμε

πως θα πιάσει τόπο.

Ιστοσελίδα Servou.gr
Μεγάλη επισκεψιμότητα διαπιστώνουμε

στην ιστοσελίδα Servou.gr και χαιρόμαστε
γι΄αυτό. Περισσότερο ενδιαφέρον υπάρχει για
άρθρα με ιστορικό περιεχόμενο (το Σάββατο
11-2-09 είχαν καταγραφεί για τη μάχη της Πρι-
νίτσας 633 επισκέψεις, για το όνομα του χω-
ριού 622, για τη μάχη του Σέρβου 564, για τα
πρόσωπα και εικόνες 482 κλπ ). Για τα μηνύ-
ματα οι αντίστοιχες επισκέψεις ήσαν 626 Τα
άρθρα για την ιστοσελίδα, το χωριό και τα
νέα σίγουρα έχουν περισσότερες επισκέψεις,
αλλά δεν καταγράφονται επειδή είναι αυτό-
νομα.
Όπως αναφέρουμε και στην κατηγορία “μη-

νύματα” η ιστοσελίδα έχει δικό της e-mail
που είναι syndesmos@servou.gr και στο ο-
ποίο μπορείτε να στέλνετe τα μηνύματά σας.
είτε απ΄ευθείας από το προσωπικό σας e-mail,
είτε μέσω της ιστοσελίδας από την κατηγορί-
α “επικοινωνία” που βρίσκεται στην ενότητα
“ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΕΡΒΑΙΩΝ”.

 Το e-mail του Συνδέσμου παραμένει ως
έχει: syndesmosserveon@yahoo.gr
Επειδή ο χώρος της εφημερίδας είναι πε-

ριορισμένος δεν μπορούμε να δημοσιεύσου-
με όλα τα μηνύματα. Ενδεικτικά θα δημο-
σιεύσουμε τα 3 τελευταία, όπως ακριβώς έ-
χουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.

• 8-4-2009: Από Γιάννη Δ. Κωνσταντόπου-
λο.

“Αγαπητοί πατριώτες. Σας στέλνω τρεις φω-
τογραφίες (από το 1995) από το αρχείο μου
που αφορούν την υπογραφή των συμβολαί-
ων για την ΔΩΡΕΑ στην Κοινότητα του 1/2
του οικοπέδου ιδιοκτησίας από τους  (4) υ-
ιούς του αείμνηστου στρατηγού Θύμιου Δη-
μητρόπουλου, μετά από επιτυχή μεσολάβη-
ση και επιδίωξη του τότε Δ.Σ. του Συλλόγου
Σερβαίων. Είχαμε έρθει σε επαφή με τους α-
δελφούς Δημητρόπουλου μετά από  παρέμ-
βαση/σύσταση του τωρινού μέλους του Δ.Σ.
του Συλλόγου Γιώργου Δημ. Βέργου. Μαζί με
τον φίλο πατριώτη Γιάννη Αντώνη Κουτσαν-
δριά (ψυχίατρος)  είχα παραστεί ως μέλος του
ΔΣ του Συλλόγου,  στην υπογραφή του συμ-
βολαίου και είχαμε δεσμευτεί από κοινού με
τον τότε πρόεδρο της Κοινότητος Γιώργο Λια-
τσόπουλο  (ενδεχομένως αναγράφεται στο
συμβόλαιο δωρεάς και ως επιθυμία των δω-
ρητών) όταν κατασκευαστεί η πλατεία να μπει
μια επιγραφή στην οποία θα αναφέρεται ότι
η δωρεά έγινε στη μνήμη του πατέρα τους.
Σας στέλνω αυτό το μήνυμα για την τήρηση
της υποσχέσεως που δώσαμε τότε ως Σύλ-
λογος στη μνήμη του Θύμιου Δημητρόπου-
λου και την ενδεχόμενη σύνταξη και δημο-
σίευση σχετικού άρθρου στην εφημερίδα ΑΡ-
ΤΟΖΗΝΟΣ για να επισημανθεί η σημασία και
να αναγνωριστεί η προσφορά των δωρητών.
Τέλος σημειώνω ότι το άλλο 1/2 του οικοπέ-
δου ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΕ  από τους κληρονόμους ΔΗ-
ΜΟΠΟΥΛΟΥ  με χρήματα του Συλλόγου, δια
μέσου μελών του επόμενου ΔΣ στο οποίο
επίσης συμμετείχα και μεταβιβάστηκε/δωρή-
θηκε στην Κοινότητα.
Ευχαριστώ και πάντα στη διάθεσή σας”.
 Απάντηση: Αγαπητέ Γιάννη, ευχαριστούμε

για τις φωτογραφίες και για τις πληροφορίες. 
Η αναφορά σου για την τήρηση της υπόσχε-
σης, περί επιγραφής που θα μνημονεύει τη
δωρεά, μας βρίσκει σύμφωνους. Μάλιστα έχει
συζητηθεί το θέμα σε προηγούμενες Γενικές
Συνελεύσεις και έχει ληφθεί απόφαση για τον
εντοιχισμό σχετικής πλάκας. Στην τελευταία
συνεδρίαση του ΔΣ του Συνδέσμου αποφα-
σίστηκε η πλάκα να εντοιχισθεί στο πέτρινο
τοιχίο που θα χτιστεί στην πλευρά κήπου Δη-
μητρόπουλου.  Για το ιστορικό της απόκτη-
σης του οικοπέδου, της επέκτασης της πλα-
τείας και την ανέγερση του Πολιτιστικού Κέ-
ντρου, προτιθέμεθα να γράψουμε ένα άρθρο,
στο οποίο θα προσπαθήσουμε να αναφέρου-
με όλους όσους συνέβαλαν με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο στην δημιουργία αυτού του έρ-

γου. Συμπληρωματικά αναφέρουμε πως η δω-
ρεάν παραχώρηση του μισού οικοπέδου στην
τότε Κοινότητα έγινε επί προεδρίας (στο Σύν-
δεσμο) Ηλία Θ. Γιαννακόπουλου και η αγορά
του άλλου μισού επί προεδρίας Νίκου Ι. Μα-
ραγκού. Για την αγορά του οικοπέδου (4 εκα-
τομμύρια δραχμές) πρόσφεραν από ένα εκα-
τομμύριο ο Στάθης Δάρας και ο Νίκος Ι. Μαρα-
γκός και μικρότερα ποσά άλλοι πατριώτες, που
τα ονόματά τους αναγράφονται στον Αρτοζή-
νο εκείνης της εποχής, με το ποσόν προσφο-
ράς.

• 7-4-200: Από Τασία Τρουπή (Γκράβαρη).
“Ηello! My name is Tasia Farsalas [Gravare]

from Chicago I will like to congratulate my
cousin Christo and his contributors for the
excellent web site. It means a lot to me and I
guess to many people who live abroad, by
keeping us in touch with our roots. I will also
like to wish all the people of our village and
their families especially to the ones who still
remember me HAPPY EASTER!  

With high regards:     Tasia
p.s. To my brother Theodore who was

elected president of the association,I know
he will do his best and I wish him success”.

 Answer: Our Dear Tasia. We all thank you
very much for your kind letter. The aim of
this web page is to keep a contact between
Syndesmos  Servaion (Σύνδεσμος Σερβαίων)
and all the people coming from Servou, no
matter where they live. Also to bring joy and
pleasure to the homes of all our co patriots.
Thank you for your wishes for Easter and
we will be glad to see you in the homeland.
Greetings to all Greeks in Chicago, who visit
our web page.

 We wish you happy Easter, with your
family!

• 6-4-2009: Από Σχίζα Β. Παναγιώτη.
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ.
ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΑΤΕ ΝΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΜΙΑ ΤΟΣΟ ΩΡΑΙΑ, ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ
ΑΦΑΝΤΑΣΤΑ ΧΡΗΣΙΜΗ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΖΗΣΕΙ, ΔΕΝ
ΕΧΕΙ ΜΥΡΙΣΤΕΙ ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΠΟΥ ΟΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΟΙ
ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΝΑ ΟΣΜΙΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΜΟΡ-
ΦΟ ΤΟΠΟ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ. ΕΙΜΑΙ ΕΓΓΟΝΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΡΟ-ΠΑΪΚΟΥ, ΑΓΑΠΗΣΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΩ ΑΥΤΟ
ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΛΙΓΟ ΚΑΙ
ΠΕΡΗΦΑΝΕΥΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΟΥ ΑΥ-
ΤΗ. ΤΩΡΑ ΖΩ ΣΤΗΝ ΘΗΒΑ  ΟΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΠΑ-
ΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΣΩΡΑΣ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΘΗΒΩΝ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ
ΜΟΥ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥ-
ΣΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕ-
ΣΜΟΥ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΑΖΩ Η-
ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. ΜΕ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΩΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ-
ΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ.ΣΧΙΖΑΣ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟ-
ΜΟΣ  Α΄
Απάντηση: Αγαπητέ πατριώτη σε ευχαρι-

στούμε για τα καλά σου λόγια και χαιρόμα-
στε ιδιαίτερα που σου άρεσε η ισοσελίδα
και την μελετάς. Συμφωνούμε με τις θέσεις
σου για τους νέους και γι΄αυτούς περισσό-
τερο αγωνιζόμαστε και εμείς. Για την εφημε-
ρίδα στείλε μας στο ίδιο e-mail την διεύθυν-
σή σου και από το επόμενο φύλλο θα την
λαμβάνεις. Θα μας ενδιέφερε αν έχεις ανα-
μνήσεις από το χωριό ή άλλα ενδιαφέροντα
να γίνεις συνεργάτης μας.

ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ ÓÔÏ ÓÕÍÄÅÓÌÏ
Η πληροφορία πως ο Σύνδεσμος δεν έχει οικο-
νομική δυνατότητα να συνεχίσει τις εργασίες στο
Πολιτιστικό Κέντρο ευαισθητοποίησε κάποιους
πατριώτες, με ιδιαίτερες ευαισθησίες για το χω-
ριό και θέλησαν να βοηθήσουν., ο καθένας με
τον τρόπο του. Έτσι
Ο αρχιτέκτονας

ÃéÜííçò Ìáñá-
ãêüò μας ενημέρω-
σε ότι αναλαμβάνει
να παραγγείλει και
να τοποθετήσει τις
εσωτερικές πόρ-
τες (λουστραρι-
σμένες) και προ-
σφέρει ακόμη και
τα είδη υγιεινής για
τα δύο μπάνια και
το χώλ των
μπάνιων.

Ο πρώην πρό-
εδρος του Συν-
δέσμου παιδία-
τρος ÓôÜèçò
ÄÜñáò μας δίνει
τη δυνατότητα να
χρησιμοποιή -
σουμε τα 1000
ευρώ που είχε
προσφέρει για
κάγκελα, για άλλες
εργασίες ποιό ε-
πείγουσες.

Ο Çëßáò Í.
Ðáðáãåùñãß-
ïõ που είχε
προσφέρει επί-
σης 1000 ευρώ
για τα κάγκελα
της πλατείας
μας δίνει το ί-
διο δικαίωμα.

Οι οικογένεια της Ãéáííïýëáò Ê. Ðáðáèù-
ìïðïýëïõ êáé ÅëÝíçò Í. Ðáðáèùìïðïýëïõ

μας επιτρέ-
πουν να δια-
θέσουμε τα
1000 ευρώ
που είχαν
προσφέρει
για παγκάκια
της πλατείας
(στη μνήμη
του αείμνη-
στου Κωστά-
κη Παπαθω-
μόπουλου )
για το πέτρι-

νο τοιχίο που θα γίνει προς την πλευρά  του
κήπου Δημητρόπουλου.

Ο μπογιατζής
ÄçìÞôñçò Ð.
Óôñßêïò (γιος
του Στρικοπανα-
γή) προσφέρει
την προσωπική
του εργασία για
το βάψιμο της
αίθουσας (εργα-
τικά και χρώμα-
τα του Συνδέ-
σμου).
Υπενθυμίζουμε
πως η ηλεκτρολογική εγκατάσταση γίνεται με
προσφορά προσωπικής εργασίας του ÈáíÜóç
É. Ó÷ßæá.
Σε όλους εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστί-
ες εκ μέρους όλων των πατριωτών. Ευχόμαστε
το παράδειγμα τους να το μιμηθούν και άλλοι
πατριώτες, ιδιαίτερα όσοι έχουν κάποια οικο-
νομική άνεση.

I. Mαραγκός

Στάθης. Δάρας

Ηλίας Παπαγεωργίου

Δημήτριος Π. Στρίκος

Αικατερίνη Παπαθωμοπούλου
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Άποψη χωριού την άνοιξη του 2009

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΕΡΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
ÅÐÁÍÅÉËÇÌÌÅÍÁ óôï ðáñåëèüí Ý÷ïõìå õðïãñáììßóåé, óå

åêäçëþóåéò ôïõ ÓõíäÝóìïõ êáé ìÝóá áðü ôéò óôÞëåò ôïõ ÁñôïæÞ-
íïõ êáé ôçò éóôïóåëßäá servou.gr, ôçí îå÷ùñéóôÞ áîßá ðïõ áðï-
äßäïõìå óôçí êáôáãñáöÞ ôçò éóôïñßáò ôïõ ÷ùñéïý ìáò. Ìå ôá üóá
ìÝ÷ñé óÞìåñá ãíùñßæïõìå öáßíåôáé ðùò ôï ÷ùñéü ìáò Ý÷åé óðïõ-
äáßá ìáêñáßùíç éóôïñßá, ðïõ áñ÷ßæåé  áðü ôïõò Ìõêçíáúêïýò ÷ñü-
íïõò, ìå ôï ðåñßöçìï êÜóôñï ôïõ óôï âïõíü “Ðáëáéüêáóôñï”,
óôçí ðëáãéÜ ôïõ ïðïßïõ åßíáé ÷ôéóìÝíï ôï óçìåñéíü ÷ùñéü. Èá áíá-
öåñèïýìå åðéãñáììáôéêÜ óôá ðëÝïí óçìáíôéêÜ óçìåßá ôçò éóôïñß-
áò ìáò, ãéá íá êáôáëÞîïõìå óôçí óçìåñéíÞ ìáò ðñüôáóç.

ÔÏ ÏÍÏÌÁ “ÓÝñâïõ”, óýìöùíá ìå ôá äçìïóéåõèÝíôá
óôïé÷åßá, öáßíåôáé ðùò Ý÷åé áñ÷áéïåëëçíéêÞ ðñïÝëåõóç, áðü ôç
ëÝîç å-ñ-ý-ù (s-e-r-v-o, Ó-Ý-ñ-â-ï-õ) ðïõ óçìáßíåé “êÜóôñï,
ðáñáôçñþ”.

ÔÁ ÕËÉÊÁ ðïõ Ý÷åé ÷ôéóôåß ôìÞìá ôïõ óçìåñéíïý ÁãéáíôñéÜ,
ðáñáðÝìðïõí óôïí 6ï-4ï ð.÷. áéþíá, åíþ ôï øçöéäùôü ðïõ âñÝ-
èçêå óôçí ßäéá ðåñéï÷Þ áíÞêåé óå êôßóìá ðáëáéï÷ñéóôéáíéêÞò åðï-
÷Þò (ðåñß ôïí 4ï ì.÷. áéþíá), óýìöùíá ìå ôçí åêôßìçóç ôçò Áñ-
÷áéïëïãéêÞò Õðçñåóßáò.

Ç ÌÁ×Ç ôçò Ðñéíßôóáò (Áýãïõóôïò 1264, ðïõ ç ôåëéêÞ ôçò
öÜóç öáßíåôáé ðùò äéåîÞ÷èç óôç äéêÞ ìáò  Ìðñßíéá), ïé áãþíåò
ôùí ðñïåðáíáóôáôþí êëåöôþí ÄÞìïõ êáé ÌáêñõãéÜííç, ïé 13
Óåñâáßïé Þñùåò, ðïõ ðñùôïóôÜôçóáí óôïí áðåëåõèåñùôéêü áãþíá
ôïõ 1821 êáé “ç ìÜ÷ç ôïõ ÓÝñâïõ” (ÃñéÜò  äéÜóåëï, ÌÜéïò
1826), åßíáé áíáìöéóâÞôçôçò áîßáò  éóôïñéêÜ ãåãïíüôá.

Ç ÓÕÌÌÅÔÏ×Ç êáé ï çñùéóìüò ôùí Óåñâáßùí óôïõò áãþíåò
ôïõ ¸èíïõò áðü ôïí  Åëëçíïôïõñêéêü ðüëåìï ôïõ 1897, ôïí
Ìáêåäïíéêü áãþíá, ôïõò Âáëêáíéêïýò ðïëÝìïõò, ôïí Á´ Ðá-
ãêüóìéï Ðüëåìï, ôçí ÌéêñáóéáôéêÞ åêóôñáôåßá êáé ôïí Â´
Ðáãêüóìéï ðüëåìï ìáò êÜíïõí õðåñÞöáíïõò.

Ç ÁÐÏÖÁÓÇ ôçò ÓõíÝëåõóçò ôïõ ÓõíäÝóìïõ (êáôÜ ðëåéïøç-
ößá), ìåôÜ áðü ïìüöùíç åéóÞãçóç ôïõ ÄÓ, íá áíáãñáöïýí üëá ôá
ïíüìáôá ôùí ðåóüíôùí ðáôñéùôþí óå áãþíåò ôïõ ¸èíïõò (Þ óõíå-
ðåßá ôïýôùí), åßíáé ìéá éóôïñéêÞ êáé ãåííáßá áðüöáóç.

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÏÕÌÅ üëïõò ôïõò ðáôñéþôåò ðïõ  ìÝ÷ñé óÞìåñá óõ-
íÝâáëáí óôçí óõëëïãÞ êáé êáôáãñáöÞ ôùí üðïéùí éóôïñéêþí óôïé-
÷åßùí.

Ç ÐÅÑÉÏÄÏÓ ðïõ äåí Ý÷åé êáôáãñáöåß áðü éóôïñéêÞò ðëåõñÜò
åßíáé ôá ÷ñüíéá ôçò ÃåñìáíéêÞò êáôï÷Þò êáé ôïõ Åìöõëßïõ óôï ÷ù-
ñéü. Ðáñüëï ðïõ äåí õðÞñîáí áîéüëïãá ãåãïíüôá óôï ÷ùñéü ìáò,
óå ó÷Ýóç ìå Üëëåò ðåñéï÷Ýò, èåùñïýìå ðùò åßíáé ÷ñÝïò ìáò
áðÝíáíôé ôùí íåüôåñùí ãåíåþí ðáôñéùôþí íá ðñïóðáèÞóïõìå íá
óõãêåíôñþóïõìå üóá óôïé÷åßá ìðïñÝóïõìå. ¸÷ïõí ðåñÜóåé Þäç
60 ÷ñüíéá áðü ôï 1949, ðïõ Ýëçîå ï åìöýëéïò êáé ïé êÜôù ôùí
65-70 ÷ñüíùí ðáôñéþôåò äåí èõìïýíôáé ó÷åäüí ôßðïôá. ¸÷ïõí
üìùò äéêáßùìá íá ðëçñïöïñçèïýí ãéá ôá ãåãïíüôá åêåßíçò ôçò
ðåñéüäïõ, êõñßùò óôï ÷ùñéü ìáò áëëÜ êáé óôéò ãåéôïíéêÝò ðåñéï÷Ýò.
Ïé ìåãáëýôåñçò çëéêßáò ðáôñéþôåò, ðïõ óÞìåñá áíôéðñïóùðåýïõí
Ýíá ìéêñü ðïóïóôü, ðïõ ìå ôçí ðÜñïäï ôùí åôþí âáèìéáßá èá
ìçäåíéóèåß (ç éóôïñßá èá ìåßíåé ãéá ðÜíôá), èåùñïýìå ðùò Ý÷ïõí
÷ñÝïò íá êáôáèÝóïõí ôéò ðñïóùðéêÝò ôïõò ìáñôõñßåò, ÷ùñßò öüâï
êáé ðÜèïò, þóôå íá ãñáöôåß ìå ôçí ìÝãéóôç äõíáôÞ áíôéêåéìåíéêü-
ôçôá ç éóôïñßá ìáò, “áðü ðñþôï ÷Ýñé”.

ÈÅÙÑÏÕÌÅ ðùò Ý÷åé áîßá ç åðþíõìç êáôáãñáöÞ ôùí ãåãïíü-
ôùí, ÷ùñßò íá ðåñéëáìâÜíåôáé óå áõôÞí ç Üóêçóç êñéôéêÞò,  ç
áðüäïóç åíäå÷ïìÝíùò åõèõíþí óôçí ìßá Þ ôçí Üëëç ðëåõñÜ, óôïí
Á Þ óôïí Â ðáñÜãïíôá. Åßíáé äéêáßùìá áóöáëþò ôïõ êáèåíüò íá
Ý÷åé ôçí äéêÞ ôïõ Üðïøç ãéá Ýíá éóôïñéêü èÝìá, äåí åßíáé üìùò
äéêáßùìÜ ôïõ íá èÝëåé íá åðéâÜëåé áõôÞ ôïõ ôçí Üðïøç êáé óôïõò
Üëëïõò. ¢ëëùóôå ìåôÜ 60 ÷ñüíéá êáé ìå üëïõò ó÷åäüí ôïõò ðñù-
ôáãùíéóôÝò åêåßíçò ôçò ðåñéüäïõ íá Ý÷ïõí öýãåé áðü ôç æùÞ,ç íá
âñßóêïíôáé óôéò ôåëåõôáßåò äåêáåôßåò ôïõ âßïõ ôïõò, ðéóôåýïõìå
ðùò åßíáé ëïãéêü êáé áíáãêáßï íá ìÜèïõí êáé ïé íåüôåñïé ôçí éóôïñßá
åêåßíçò ôçò ðåñéüäïõ.  (Äéåèíþò, ìåôÜ ðáñÝëåõóç 30 åôþí ôá
ìõóôéêÜ áñ÷åßá âëÝðïõí ôï öùò ôçò äçìïóéüôçôáò).

ÊÁËÏÕÌÅ óõíåðþò üëïõò ôïõò ðáôñéþôåò ðïõ Ý÷ïõí
óôïé÷åßá ãéá åêåßíç ôçí ðåñßïäï íá ôá óôåßëïõí óôï Óýí-
äåóìï, áðïöåýãïíôáò êáôÜ ôï äõíáôüí ôçí Üóêçóç êñé-
ôéêÞò. Ç áðïóôïëÞ ôùí óôïé÷åßùí äåí óçìáßíåé ïðùóäÞ-
ðïôå äçìïóßåõóç óôçí åöçìåñßäá ç áíÜñôçóç óôç é-
óôïóåëßäá. Ãéá êÜèå ðåñßðôùóç èá áðïöáóßæåé ôï ÄÓ, ìå
ãíþìïíá ðÜíôá ôï óõìöÝñïí ôïõ ÓõíäÝóìïõ êáé ôç äéá-
ôÞñçóç êáëþí ó÷Ýóåùí ìåôáîý ôùí ðáôñéùôþí.  ¸ôóé
êáé áëëéþò üëá ôá óôïé÷åßá ðïõ èá óôáëïýí èá êáôáãñá-
öïýí êáé èá áñ÷åéïèåôçèïýí óôá âéâëßá ôïõ ÓõíäÝóìïõ,
ãéá íá áîéïëïãçèïýí óôï ìÝëëïí.

ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗΣΤΗ ΜΝΗΜΗΣΤΗ ΜΝΗΜΗΣΤΗ ΜΝΗΜΗΣΤΗ ΜΝΗΜΗ

ΘΕΟΔ. Κ. ΤΡΟΥΠΗΘΕΟΔ. Κ. ΤΡΟΥΠΗΘΕΟΔ. Κ. ΤΡΟΥΠΗΘΕΟΔ. Κ. ΤΡΟΥΠΗΘΕΟΔ. Κ. ΤΡΟΥΠΗ
Ο Δήμος Ηραίας και η οικογέ-

νεια του Θεοδώρου Κ. Τρουπή
διοργανώνουν  από κοινού στις
16.8.2009 στο χωριό μουσική εκ-
δήλωση στη μνήμη του. Θα τρα-

γουδήσουν η Νένα Βενετσάνου και ο Βασίλης Αγροκώ-
στας. Θα διαβαστούν αποσπάσματα από το συγγραφι-
κό του έργο και θα απαγγελθούν ποιήματά του.   Τη
μουσική επιμέλεια θα έχει ο ανεψ ιός του και πολύ γνω-
στός σε Ελλάδα και εξωτερικό  μουσικός κ Αναστάσιος
Αποστόλου Στρίκος, τη δε φιλολογική  επιμέλεια θα έ-
χει  η καθηγήτρια  θυγατέρα του κ. Ελένη Θ.Τρουπή.

Συνθέτης Αναστάσιος Απ. ΣτρίκοςΣυνθέτης Αναστάσιος Απ. ΣτρίκοςΣυνθέτης Αναστάσιος Απ. ΣτρίκοςΣυνθέτης Αναστάσιος Απ. ΣτρίκοςΣυνθέτης Αναστάσιος Απ. Στρίκος
Ο διεθνούς κύ-

ρους Συνθέτης Α-
ναστάσιος Στρίκος
κατάγεται από το
χωριό μας και δια-
πρέπει στο εξωτε-
ρικό, με έδρα τη
Βιέννη. Η φωτο-
γραφία, που είναι
από την προσωπι-
κή του ιστοσελίδα,  έχει αναρτηθεί και στην δική μας
ιστοσελίδα (servou.gr), μαζί με το εξαιρετικό βιογραφικό
του συνθέτη (εκτός των άλλων μιλάει 6 γλώσσες).   Στην
ιστοσελίδα μας επίσης μπορείτε να ακούσετε ένα μικρό
κομμάτι από τη μουσική του νέου δημιουργού και να συν-
δεθείτε με την προσωπική του ιστοσελίδα.

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΧΩΡΙΣ ΟΡΓΑΝΑΠΑΝΗΓΥΡΙ ΧΩΡΙΣ ΟΡΓΑΝΑΠΑΝΗΓΥΡΙ ΧΩΡΙΣ ΟΡΓΑΝΑΠΑΝΗΓΥΡΙ ΧΩΡΙΣ ΟΡΓΑΝΑΠΑΝΗΓΥΡΙ ΧΩΡΙΣ ΟΡΓΑΝΑ
Επειδή στο ταμείο του Συνδέσμου δεν υπάρχουν χρήμα-

τα, λόγω των έργων που έγιναν στο Πολιτιστικό Κέντρο, το
ΔΣ του Συνδέσμου αποφάσισε να μην “κλείσει”  όργανα για
το δεκαπενταύγουστο. Στην προσπάθεια του να μην διακο-
πούν οι εργασίες απέστειλε επιστολές στο Δήμο Ηραίας και
στην Νομαρχία Αρκαδίας ζητώντας οικονομική ενίσχυση.
Επίσης απέστειλε επιστολές σε Υπουργούς, Βουλευτές και
Πολιτευτές της Αρκαδίας, για ενίσχυση της προσπάθειας
αναζήτησης πηγών χρηματοδότησης. Τέλος, σε κάθε πα-
τριώτη που (εκτός λάθους) το τελευταίο 18μηνο δεν έχει
πληρώσει τη συνδρομή του θα υπάρχει ένθετο προσωπικής
επιστολής στην εφημερίδα, με την παράκληση να ανταπο-
κριθεί στις υποχρεώσεις του απέναντι στο Σύνδεσμο. Χρή-
ματα μπορείτε να δίνετε σε όλα τα μέλη του ΔΣ ή να τα
καταθέτετε στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, στο λογαριασμό
151002101091057, δίνοντας και το όνομά σας στην Τράπεζα.

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΑΤΖΕΝΤΑΣ
Το ΔΣ του Συνδέσμου αποφάσισε να εκκαθαρίσει και

επανεκδώσει την ατζέντα του Συνδέσμου, συμπληρω-
μένη με τα ονόματα -εάν είναι δυνατόν- όλων των
πατριωτών, ανεξαρτήτως ηλικίας, τόπου διαμονής κλπ.

Προς τούτο κάνει έκ-
κληση στους πατριώ-
τες να συμπληρώσουν
την διπλανή φόρμα
και να την στείλουν
είτε στο e-mail του
Σ υ ν δ έ σ μ ο υ
(syndesmosserveon@yahoo.gr),

είτε στο e-mail της ι-
σ τ ο σ ε λ ί δ α ς
(servou.gr), είτε τα-
χυδρομικά, είτε τέλος
να την δώσουν σε κά-
ποιο μέλος του ΔΣ.

ΦΟΡΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
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 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι εργασίες από το Σύνδεσμο στο Κέντρο (τα μπετά είχε ρίξει

ο Δήμος) άρχισαν τον Οκτώβριο του 2007. Στους 20 περίπου
μήνες που έχουν περάσει, έγιναν οι παρακάτω εργασίες, που
αναγράφονται αναλυτικά, με το αντίστοιχο κόστος κάθε μιας.
Το κόστος των υλικών (στις περιπτώσεις που οι εργασίες ήσαν
χωρίς τα υλικά) αναγράφεται αθροιστικά στο τέλος, ανεξάρτη-
τα που αυτά χρησιμοποιήθηκαν.
Οι εργασίες που έγιναν είναι:
1) Χτίστηκαν τα τούβλα από τους πατριώτες Ι. Σ. και Δ. Κ.

Κόστισαν (φατούρα) 2.600 ευρώ.
2) Έγινε επέκταση της παλαιάς πλατείας και ενοποίησή της

με την καινούρια. Τη δουλειά αυτή ανέλαβε (με τα υλικά)  ο
πατριώτης Ι. Ρ., ο οποίος  κατασκεύασε και τη στέγη στο κιόσκι,
επίσης με τα υλικά δικά του. Οι 2 αυτές εργασίες κόστισαν
14.000 ευρώ.

3)Υδραυλικές εγκαταστάσεις 1.650 ευρώ.
4) Σουβάδες. Η εργολαβία (φατούρα) κόστισε 6.100 ευρώ.
5) Πλακάκια. Κόστισαν 8.344 ευρώ (αγορά και μεταφορά 3.844

και τοποθέτηση 4.500 ευρώ).
6) Επένδυση με πέτρα του μεγαλύτερου μέρους του κτιρίου.

Αμοιβή εργολάβου μέχρι τώρα 10.781 ευρώ.
7) Αλουμίνια 8.000 ευρώ (οφειλόμενο επί πλέον ποσό 1000

ευρώ).
8) Διάφορα εργατικά  440 ευρώ.
9) Υλικά (πέτρα, αμμοχάλικα, τσιμέντα, τούβλα κλπ) για διά-

φορες εργασίες  16.192 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ, μέχρι σήμερα,  68.107 ευρώ.
Την Παρασκευή 19.6.09, επικοινωνήσαμε με το εργολάβο και

μας ενημέρωσε πως ολοκλήρωσε τις επί πλέον συμφωνηθείσες
εργασίες (χτίσιμο με πέτρα του πλαϊνού της Ράμπας -6,5 τ.μ.-,

του τοιχίου προς τον κήπο Δημητρόπουλου -16,2 τ.μ.- και το αρμο-
λόγημα όλου του κτιρίου επιφάνειας περίπου 170 τ.μ.-), και το
κόστος ανέρχεται σε 3.000 ευρώ.  Την εργασία τοποθέτησης
των πλακών πάνω στο τοιχίο (όταν συγκεντρωθούν χρήματα για
αγορά πλακών) θα την προσφέρει δωρεάν στο Σύνδεσμο. Πλέον
του κόστους αυτού οφείλουμε  και το αντίστοιχο κόστος των
υλικών. Ίσως προχωρήσαμε δύο βήματα περισσότερο από όσα

ΕΦΥΓΕ ΑΠO ΤΗ ΖΩΗ
Ο Γ. Αναστασοπουλος,

πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου μας
Έφυγε από κοντά μας την Τε-

τάρτη 20.5.2009, ο συγχωριανός
μας δάσκαλος Γιώργος Αναστασί-
ου Αναστασόπουλος, σε ηλικία 88
ετών. Η  νεκρώσιμη ακολουθία ε-
ψάλη την επομένη 21-5-2009, ανή-
μερα Αγίου Κωνσταντίνου, στον Ιε-
ρό Ναό  της Παναγίας, επί της ο-
δού Βουλιαγμένης. Η κηδεία έγι-
νε στο Κοιμητήριο του Αγίου Δημη-
τρίου στο Μπραχάμι, με τη συμμε-
τοχή  συγγενών, φίλων, γειτόνων
και πολλών Σερβαίων. Μεταξύ
των πατριωτών ήταν και  ο Δημο-

τικός Σύμβουλος στο Δήμο Ηραίας κ. Θάνος Μπόρας και ο
πρώην πρόεδρος του Συλλόγου παιδίατρος κ. Στάθης Δάρας.
Το Σύνδεσμο εκπροσώπησε  ο Πρόεδρος  του ΔΣ και συγγενής
του εκλιπόντος, κ. Θ. Γ. Τρουπής. συνέχεια στη σελ. 2

συνέχεια στη σελ. 8

Ανοιξιάτικο τοπίο
από τη Σφυρίδα το 2009
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Την   10η Μαΐου  2009,    η   Πέρη
Τρουπή (εγγονή του Γιάννη Τρου-
πή-Γκράβαρη, κόρη του γιου του
Τάσου) και ο Σύζυγός της Χρίστος
Γλυμής, βάφτισαν  το δεύτερο γιο
τους στην εκκλησία της Παναγίας,
στη Θέση Φτέρη Τριπόλεως και του
έδωσαν το όνομα ΟΡΕΣΤΗΣ. Ακο-
λούθησε δεξίωση  στο πολυτελέ-
στατο  Ξενοδοχείο <Δρυάδες >
στο Λεβίδι.
Στους ευτυχείς γονείς, στους

παππούδες  Τάσο και Γιάννη και
στη γιαγιά Κωστούλα Τρουπή ευ-
χόμαστε ο Ορέστης να ζήσει και
να είναι καλότυχος στη ζωή του.

Γάμοι
Το Σάββατο 16 Μαΐου 2009

παντρεύτηκαν δύο νέοι από το χω-
ριό μας. Ο δικηγόρος Γιάννης Χ.
Μαραγκός με την Ανθή Γ. Σαββό-
γλου, κόρη της Ευγενίας Λ. Βέρ-
γου.

Ο γάμος έγινε στη Φιλοθέη, στον
Ιερό Ναό “Αγίας Φιλοθέης”,  με τη
συμμετοχή συγγενών, φίλων και
πολλών πατριωτών.  Μετά το μυ-
στήριο ακολούθησε ολο-
νύχτιο γλέντι, σε Κέντρο της Πάρ-
νηθας.
Στους νεόνυμφους ευχόμεθα
ότι καλύτερο στη ζωή τους.
Ο Απόστολος Λυμπερόπου-

λος, γιός της Κατερίνας Κων.
Γκούτη και η Χαρά Καστραντά πα-
ντρεύτηκαν την 20.6.2009 στον Ιε-
ρό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου
στη Βλαχοκερασιά Αρκαδίας. Με-
τά το μυστήριο ακολούθησε τρι-
κούβερτο γλέντι μέχρι πρωίας  σε
Κέντρο της Τρίπολης.
Ο θείος τους Αθανάσιος Γκού-

της τους εύχεται βίο ανθόσπαρτο
και πολλούς απογόνους.

Την Παρασκευή 15 Μαΐου πα-
ντρεύτηκε ο Νίκος Παν. Βέργος
(εγγονός Νικόλα Νίσιου) με την
Ματίνα Ι. Κοντογιάννη, στον ιερό
Ναό Αγίου Δημητρίου στην
Πετρούπολη. Μετά το μυστήριο α-
κολούθησε ολονύκτιο γλέντι σε
Κέντρο στους Αγίους Αναργύ-
ρους.

Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2009
παντρεύτηκε ο Ιωάννης Ν. Πουλής
(εγγονός και αυτός Νικόλα Νίσιου,
γιος της κόρης του Γεωργίας), με
την Νάνση Μπουζουκάκη, στον Ιε-
ρό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στη
Δάφνη. Μετά το γάμο οι καλεσμέ-
νοι πήγαν στο σπίτι του γαμπρού
και γλέντησαν μέχρι το πρωί.
Ο θείος του Νίκου και του Γιάν-

νη Ιωάννης Ν. Βέργος (αντιπρόε-
δρος του Συνδέσμου Σερβαίων)
εύχεται στα ανίψια του βίον ανθό-
σπαρτον και κάθε ευτυχία στη ζωή
τους.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Ιωάννης Αθ. Στρίκος

Πλυντήριο-Λιπαντήριο-Αξεσουάρ
Διανομή Πετρελαίου

Λένορμαν 198 και Δράμας
Τηλ. 210-5121035, 5157961

συνέχεια από τη σελ.1

Ο Γ. Αναστασόπουλος ήταν μέλος
του Συνδέσμου μας και από τον Φε-
βρουάριο του 1981 μέχρι τον Μάιο
του 1983 διετέλεσε πρόεδρος και ε-
πιτέλεσε σημαντικό έργο. Επισκεφθεί-
τε το σχετικό άρθρο στην ιστοσελίδα
servou.gr , για να διαβάσετε λεπτο-
μέρειες.

O Γ.  Αναστασόπουλος ήταν ένα α-
πό τα ιδρυτικά μέλη, μαζί με τον επί-
σης συγχωριανό μας δάσκαλο Τάκη
Τερζή, της τοπικής αντιστασιακής ορ-
γάνωσης ΕΑΜ  του χωριού Σέρβου,
τους τελευταίους μήνες του 1942. Ε-
πίσημα η οργάνωση ΕΑΜ εμφανίζε-
ται στο χωριό την Άνοιξη του 1943 με
την ορκωμοσία των μελών της από τον
ιερέα του χωριού Αναστάσιο Φ. Σχίζα
(1901 - 1985), στο εξωκκλήσι της Α-
γίας Παρασκευής. Την ίδια εποχή και
ταυτόχρονα με το ΕΑΜ ιδρύεται στο
χωριό και η Ε.Π.Ο.Ν με πρώτο υπεύ-
θυνο τον Γ. Αναστασόπουλο. Ο αριθ-
μός των μελών του Ε.Α.Μ ανήλθε
στους 160 και της Ε.Π.Ο.Ν στους 70.
Ο εκλιπών τιμήθηκε για την αντιστα-
σιακή του δράση από την Πολιτεία, με
αναμνηστικό μετάλλιο της Εθνικής 
Αντίστασης, που απενεμήθη από το Υ-
πουργείο Εθνικής Άμυνας την
8.8.1985 (Υπουργός Αντώνης Δροσο-
γιάννης).
Αναφορά στον Γ. Αναστασόπουλο,

υπάρχει και στο στο άρθρο του Γεωρ-
γίου Δ. Βέργου

“Σχολείο Σέρβου στα χρόνια της
Κατοχής”, που έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα και δημοσιεύθηκε στο 171
φ. του “Αρτοζήνου”.

“....Κατά τα χρόνια 1946-48 ήταν
διορισμένος στο χωριό δάσκαλος
από τους αντάρτες για μικρό διά-
στημα ο Γιώργος Αναστασόπουλος,

ΕΦΥΓΕ ΑΠO ΤΗ ΖΩΗ Ο Γ. Αναστασοπουλος
ο οποίος είχε έρθει πολύ λίγες φο-
ρές για να διδάξει. Η δασκάλα μας
Σωτηροπούλου μας είχε δασκαλέ-
ψει ότι, αν κάποια μέρα ερχόταν
στο σχολείο κάποιος ένστολος (α-
πό το στρατό ή αντάρτης) και μας
ρωτούσε αν ο κ. Αναστασόπουλος
διδάσκει, να απαντούσαμε ανάλο-
γα με την στάση της απέναντί του.
Δηλαδή, αν η δασκάλα αποκαλούσε
τον επισκέπτη “κύριο” (π.χ. κ. Λο-
χαγέ ή κάπως έτσι), έπρεπε να
πούμε ότι δεν έχει έρθει ποτέ. Αν
όμως τον αποκαλούσε “συναγωνι-
στή”, έπρεπε να πούμε ότι κάθε
μέρα μάς έκανε μάθημα και εκεί-
νη την ημέρα δεν είχε έλθει λόγω
ασθένειας...”
Ο αείμνηστος λογοτέχνης δάσκα-

λος Θ. Κ. Τρουπής έχει αφιερώσει
στον Γ. Αναστασόπουλο το παρακάτω
ποίημα.

Μεθύσι
 Ήτανε στον κακό καιρό -θυμάμαι,
σκότωνε ο αδερφός τον αδερφό του.
Καθίσαμε -αποβραδιού- να φάμε...
...Κάποιος κράτησε το άλογό του
και χτύπησε την πόρτα να ανοίξω.
Ψιλόβρεχε. Άνοιξα. Ήταν άγνωστός
μου.
Το σπίτι του εχθρού μου να του δείξω
μ΄ήθελε. Κι έγινε σεισμός εντός μου.
Με το κεφάλι μου!Είναι δικός μας!
Είπα ψέματα...Έφυγε καβάλα.
Γλίτωσε ο εχθρός μας την κρεμάλα
κι έσταξε μέσα μου ανθρωπιάς μια
στάλα.
Τα΄μαθε. Έβαλε το κεφάλι κάτου
κι ήρθε μια νύχτα να μ΄ευχαριστήσει.
Με κράτησε σφιχτά στην αγκαλιά του
και ζω με της αγάπης το μεθύσι.
Ο Σύνδεσμος εκφράζει στους

οικείους του θανόντος τα θερμά
του συλλυπητήρια.

Στη μνήμη του  Πατέρα μου
 Ο πατέρας μου Γεώργιος Αναστα-

σόπουλος, γεννήθηκε στις  22 Απριλί-
ου  1921 (Ημέρα Παρασκευή ) στου
Σέρβου Γορτυνίας από γονείς φτω-
χούς, αλλά τίμιους και αγωνιστές, τον
Αναστάσιο και την Αγγελική. Ήταν
το τελευταίο παιδί μιας οικογένειας,
που όπως όλες σχεδόν τότε οι οικογέ-
νειες, τάφερνε δύσκολα. Ο πατέρας
κτίστης, έλειπε μήνες με τα μουλά-
ρια, συνήθως στη Μεσσηνία, ενώ η μη-
τέρα πίσω έπρεπε να φροντίζει σχε-
δόν για όλα.
Από μικρό παιδί αγάπησε τα γράμ-

ματα και έτυχε να έχει δάσκαλο έναν
άνθρωπο που σημάδεψε τη ζωή του.
όπως έλεγε, τον αείμνηστο Δημήτριο
Ν. Σχίζα. Όταν τελείωσε το Δημοτικό
συνέχισε στο πρακτικό Λύκειο των Λα-
γκαδίων, όπου συνέχισε να ξεχωρίζει
για τις υψηλές του επιδόσεις, κυρίως
όμως για τον χαρακτήρα του.  Το όνει-
ρό του ήταν να υπηρετήσει τον άνθρω-
πο ως γιατρός, όμως οι πολύ δύσκολες
οικονομικές συνθήκες  και το ξέσπα-
σμα του Ελληνοϊταλικού πολέμου, τον
έκαναν να στραφεί στα παιδαγωγικά.
Γράφτηκε στη Μαράσλειο Παιδαγωγι-
κή Ακαδημία, ενώ παράλληλα άρχισε
να αναπτύσσει την πρώτη του αντιστα-
σιακή δράση, μέσα από τις γραμμές της
ΕΠΟΝ.
Με τον Τάκη Τερζή ίδρυσαν το πα-

ράρτημα του  ΕΑΜ στου Σέρβου και
συμμετείχε με όλες του τις δυνάμεις
στο μεγάλο πατριωτικό Απελευθερω-
τικό Αγώνα, που τον έβλεπε πάνω από
κόμματα και πολιτικούς καιροσκοπι-
σμούς. Μετά την απελευθέρωση από
τους Γερμανούς κατηγορήθηκε αδίκως
ως<<κομμουνιστοσυμμορίτης>>
και συνελήφθη.
Οδηγήθηκε από τα Λαγκάδια στη

Τρίπολη, όπου υποχρεώθηκε να μιλή-
σει σε συγκέντρωση στο Μαλιαροπού-
λειο θέατρο ως <<μεταμεληθείς
συμμορίτης>>, ενώ κατάφερε να
δώσει συνέντευξη σε Βρετανό δημο-
σιογράφο του  BBC,  για τα αληθινά

κίνητρα και τους σκοπούς της Εθνικής
Αντίστασης. Στη συνέχεια οδηγήθηκε
και φυλακίστηκε στη Ακροναυπλία, πέ-
ρασε όμως από δίκη στο Ναύπλιο και
αθωώθηκε. Έτσι κατέρρευσαν όλες οι
εις βάρους του συκοφαντίες.
Όταν ξέσπασε ο Εμφύλιος, πιέστη-

κε να ενταχθεί στον λεγόμενο  <<Δη-
μοκρατικό Στρατό >> , πράγμα που
αρνήθηκε, γιατί διέβλεψε τον αδελφο-
κτόνο πόλεμο που ετοιμαζόταν και υ-
ποκινιόταν από τις Μεγάλες Δυνάμεις
και την τραγωδία που θα ακολουθούσε
για όλους τους Έλληνες. Η γραπτή
μαρτυρία του Γεωργίου Δ. Βέργου στο
τεύχος Ιαν.-Φεβρ. 2009 του ΑΡΤΟΖΗ-
ΝΟΥ (για τη λειτουργία του Σχολείου
στου Σέρβου την ταραγμένη περίοδο
1946-1948), καταδεικνύει  ότι προσπά-
θησε να κρατηθεί μακριά και από τους
μεν και από τους δε.Ο εμφύλιος τελεί-
ωσε, όμως το στίγμα παρέμεινε…. Ο-
δηγήθηκε να  << Υπηρετήσει >> τη
στρατιωτική του θητεία στη μαρτυρική
Μακρόνησο, τόπο εξορίας και βασα-
νισμού χιλιάδων απλών Ελλήνων πα-
τριωτών.
Όταν βγήκε προσπάθησε να σταθεί

στα πόδια του και να ζήσει, ασκώντας
το επάγγελμα του δημοδιδασκάλου. Υ-
πηρέτησε σε πολλά σχολεία της Επαρ-
χίας και του Κέντρου. Ξεκινώντας α-
πό του Σέρβου, το Πυρί του Δήμου Η-
ραίας, πηγαίνοντας στη συνέχεια στην
Κεντρική Μακεδονία, όπου υπηρέτησε
στη Λευκούδα και την Αρέθουσα κο-
ντά στη λίμνη Βόλβη, όπου το μάθημα
γινόταν συνήθως στην ύπαιθρο. Επέ-
στρεψε στη Γορτυνία όπου συνέχισε
στην Παλαιοπαναγιά, στη Μελισσόπε-
τρα, στου Ράφτη και στη συνέχεια  στην
Ελευσίνα, στην Αθήνα και στον Πει-
ραιά.
Στου Ράφτη κάποιοι κάτοικοι προ-

σπαθούν να φτιάξουν αγροτικό συνε-
ταιρισμό  ζητούν τη βοήθειά του την
οποία προσφέρει με ανυπόκριτο ενδια-
φέρον. Κατηγορείται εκ νέου και απει-
λείται  ευθέως από τους χωροφύλα-

κες και τους παρακρατικούς που φθά-
νουν από τη Δημητσάνα, για να τον
<<συνετίσουν>>.
Έκτοτε ο πατέρας μου κρατήθηκε

μακριά   από κάθε ενέργεια που θα τον
<<χρωμάτιζε>>, προσπαθώντας να
διαφυλάξει  κατεξοχήν εμάς  “την οικο-
γένειά του” και δευτερευόντως  τον
εαυτό του, από περιπέτειες που μι-
κρόνοοι φανατικοί θα μπορούσαν να
τον μπλέξουν.
Ασχολήθηκε πάλι με τα κοινά μόνο

για να βοηθήσει τους συμπατριώτες του
ως πρόεδρος στου Συλλόγου Σερβαί-
ων, την περίοδο 1981–1983.
Όταν αναγνωρίστηκε η Εθνική Αντί-

σταση επισήμως από το Ελληνικό Κρά-
τος, του απενεμήθη αναμνηστικό με-
τάλλιο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυ-
νας το 1985, αλλά αρνήθηκε κατηγο-
ρηματικά  να πάρει σύνταξη αντιστα-
σιακού, ενώ πολλοί << όψιμοι πατριώ-
τες>>,  τον παρακαλούσαν να συνυ-
πογράψει ότι είχαν και αυτοί προσφέ-
ρει στον Αγώνα και βεβαίως το έκανε
για να πάρουν τη σύνταξη και όποια
χρήματα, που έκρινε ότι είχαν ανάγκη.
Παρέμεινε σε όλη του τη ζωή ακέ-

ραιος, ευθύς, με πολύ αγάπη για τη
δουλειά του και τα φτωχά παιδιά του
λαού που υπηρέτησε με όλες του τις
δυνάμεις, για να μάθουν γράμματα
από τα φτωχικά χωριά της Γορτυνί-

ας, της Μακεδονίας, έως της Ελευσί-
νας και της Δραπετσώνας. Παρέμεινε
συνταξιούχος για 26 χρόνια. Έφυγε
στις 20 Μαΐου 2009 για τη  <<Χώρα
των Ζώντων >> , που είναι ο Χρι-
στός.
Αιωνία σου η μνήμη  Πατέρα. Καλή
Ανάσταση  και Καλό Παράδεισο.
Σπύρος Γ. Αναστασόπουλος.

***

Στη μνήμη Γ. Αναστασόπου-
λου ο ανιψιός του Χρήστος Ανα-
στασόπουλος πρόσφερε στο
Σύνδεσμο 100 ευρώ, για το Πο-
λιτιστικό Κέντρο.

Γιορτή Αγίου Κωνσταντίνου, Αράπηδες 2009Γιορτή Αγίου Κωνσταντίνου, Αράπηδες 2009Γιορτή Αγίου Κωνσταντίνου, Αράπηδες 2009Γιορτή Αγίου Κωνσταντίνου, Αράπηδες 2009Γιορτή Αγίου Κωνσταντίνου, Αράπηδες 2009
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος

γιορτάσαμε τη γιορτή του Αγίου Κων-
σταντίνου στο χωριό μας. Την παρα-
μονή της γιορτής, το απόγευμα, εψά-
λη ο εσπερινός από τον παπά-Σωτή-
ρη. Στη συνέ-
χεια ο Φώτης
Παναγόπουλος,
ως γνήσιος α-
ντιπρόσωπος
της τοπικής πα-
ράδοσης και η
παρέα του, είχαν
ετοιμάσει την
παραδοσιακή
βραστή γίδα και
όλοι οι παραβρι-
σκόμενοι κάτω από την αιωνόβια δρυ
του χωριού (το δένδρο, όπως την λέ-
νε οι Αραπαίοι), στο ειδυλλιακό ηλιο-
βασίλεμα του Κατάκολου, ικανοποίη-
σαν τις γαστρονομικές τους ορέξεις
με κρασί κοκκινέλι.
Την επόμενη, ανήμερα της γιορτής

του Αγίου, ο παπά-Σωτήρης λειτούρ-
γησε τη Θεία Λειτουργία. Η προσέ-
λευση των πατριωτών δεν ήταν η ανα-
μενόμενη, από το γεγονός ότι λίαν
προσφάτως μεσολάβησαν θάνατοι.
Eυχόμαστε ο Θεός να τους αναπαύ-

σει, ενώ κάποιοι συμπατριώτες μας α-
ντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, τα
οποία ευχόμαστε να τα ξεπεράσουν
γρήγορα και σύντομα να είναι κοντά
μας και να γιορτάζουμε όλοι μαζί. Α-

πό τους θεσμι-
κούς παράγο-
ντες του τόπου
μας παρευρέ-
θη ο Δημοτι-
κός σύμβου-
λος Θάνος
Μπόρας, ο ο-
ποίος μας τίμη-
σε με την πα-
ρουσία του .
Για άλλη μία

φορά ο Φώτης και η παρέα του είχαν
ετοιμάσει πεντανόστιμους μεζέδες σε
συνδυασμό με σαλατικά και κρασί
κοκκινέλι που όλοι απολαύσαμε. Τέ-
λος ο Λοχίας δώρισε μία κατσίκα που
κληρώθηκε στον Γιώργο Μπουρνά, ο
οποίος θα τη μεγαλώσει και ζητάει κά-
ποιον να έχει άλλη μία να τη σμίξουν,
να γίνουν σέμπροι.
Ευχόμαστε σε όλους τους πατριώ-

τες και του χρόνου με υγεία, να γιορ-
τάσουμε τον Άγιο και πάλι.

ÉùÜííçò ×ñïíüðïõëïò

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΤΡΟΥΠΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΤΡΟΥΠΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΤΡΟΥΠΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΤΡΟΥΠΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΤΡΟΥΠΗ
Από όσα μέχρι σήμερα γνωρίζαμε, η τύχη

του πατριώτη Χρήστου Ν. Τρουπή (24 ετών
το 1944) ήταν άγνωστη μετά το 1944, που οι
Γερμανοί αποχώρησαν από την Ελλάδα. Ε-
πειδή υπήρχε η πληροφορία πως πήγε (εθε-
λοντικά ή αναγκαστικά) στη Γερμανία, ο πα-
τριώτης Ηλίας Μπόρας-Ντόρος, που ζει
στην Γερμανία και είχε ευαισθητοποιηθεί για
το θέμα (και με ιδιαίτερη παράκληση και προ-
τροπή του Νίκου Αριστείδη Τρουπή, ανεψιού

του Χρήστου Τρουπή), ζήτησε με αναφορά
του από τον Γερμανικό Ερυθρό Σταυρό αν
υπήρχαν στοιχεία στα αρχεία του, για το συ-
γκεκριμένο όνομα. Την απάντηση του Ερυ-
θρού Σταυρού μας την έστειλε ο Ηλίας και
την δημοσιεύουμε, σε μετάφραση του ιδίου.
Το Γερμανικό κείμενο (λόγω περιορισμένου
χώρου της εφημερίδας) το έχουμε αναρτή-
σει στην ιστοσελίδα “servou.gr”, στην ενότη-
τα “Μηνύματα”.

Ενημερωτικά, για όσους δεν γνωρίζουν
τις συνθήκες που επικρατούσαν στη χώ-
ρα μας εκείνη την εποχή, σημειώνουμε πως
στη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής
πολλοί Έλληνες (περί τις 15.000), με η χω-
ρίς τη θέλησή τους, μεταφέρθηκαν στη
Γερμανία, για να εργαστούν στα εκεί εργο-
στάσια.

***
“Γερμανικός Ερυθρός Σταυρός, Γενική

Γραμματεία, Υπηρεσία  Αναζήτησης Μο-
νάχου.

Κύριον Ηλίαν Μπόρα, Ausbau 12, 16775
Lφwenberger Land. Μόναχο, 04.05.2009.

Θέμα. Τρουπής  Χρήστος, ημερομηνία
γεννήσεως: 1920

Αξιότιμε κύριε Μπόρα ! Για την ανωτέρω
περίπτωση σας πληροφορούμε, ότι στους
φακέλους του αρχείου της υπηρεσίας ανα-
ζήτησης του Ερυθρού Σταυρού Μονάχου α-
ναφέρεται ένας Τρουπής Χρήστος, γεν-
νηθείς την 14.04.1920. Αυτός απεβίωσε, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε την
21.03.1945 σε ένα στρατόπεδο συγκεντρώ-
σεως για „Displaced Persons“ (ο όρος στην
αγγλική γλώσσα μου είναι άγνωστοςστην Linz/
Αυστρίας  συνεπεία των κακουχιών του πολέ-
μου. Ο θάνατος του έχει καταχωρηθεί στο
ληξιαρχείο της Linz. Ως Θέση του τάφου α-
ναφέρετε „Wegscheid, Bezh. Linz
Oberosterreich, 7/464“. Στην Διεθνή Υπηρε-
σία Αναζήτησης του Ερυθρού Σταυρού στο
Bad Arolsen, όπου είναι αρχειοθετημένα τα
ντοκουμέντα των αναγκαστικών εργατών
στην Γερμανία, αναφέρεται επίσης ο Χρή-
στος Τρουπής. Εκεί πιστοποιείτε επιπλέον,
ότι ο Χρήστος Τρουπής, γεννήθηκε στην Ελ-
λάδα (πόλη η χωριό δεν καταχωρείτε) και
σαν όνομα της πόλης που προέρχεται ως
„Ebensee, Solavyl“ αναφέρετε. Λυπούμεθα
για την τραγική πληροφορία.

Όσον αφορά την τύχη του Γεωργίου Κλει-
σούρα οι έρευνες στην Αυστραλία δεν έ-
χουν τελειώσει ακόμη.

 Με φιλικούς  Χαιρετισμούς, Ι.Α. Μπρίττα
Μπούσσε“.

(Σ.Σ. Displaced Persons=Εκτοπισμένα
άτομα. Μέσω του  internet  διαβάσαμε ότι
στην  Αυστριακή πόλη  Ebensee, λειτούρ-
γησε το ομώνυμο στρατόπεδο -από τα πιο
φρικτά Ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρω-
σης εκτοπισμένων εργατών-, που
δούλευαν νυχθημερόν για την κατασκευή
υπόγειων  στοών στα βουνά).
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Από τον Τύπο της Περιοχής

Ιδιοκτησία:
Σύνδεσμος Σερβαίων Αρκαδίας

“Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”
Αγίου Μάρκου 16, 5ος όροφος

Τ.Κ. 10560, Αθήνα Τηλ.: 210 3229904
Α.Φ.Μ.: 099547610 ΔΟΥ: E΄ ΑΘΗΝΩΝ

•
Υπεύθυνος Έκδοσης: Θεόδωρος Γ. Τρουπής

Πρόεδρος του Συνδέσμου
Τηλ.: 210-9827361, κιν.: 6977365905

•
Συντακτική Επιτροπή: Χ. Μαραγκός,

Η. Χειμώνας, Θ.Γ. Τρουπής
•

Συνδρομή: 30 ΕΥΡΩ
Εξωτερικού: 50 δολ. Αμερ. - 100 δολ. Αυστρ.

•
Τυπογραφείο -  Ηλεκτρονική Σχεδίαση:

Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Γερανίου 7, Αθήνα
Τηλ. 210-5244-309

Aρ τ ο ζ ή ν ο ς

1) Ο μπάρμαπα-Πάνος Κουτσανδριάς, που
είναι μόνιμος κάτοικος του χωριού, μας έστειλε
διάφορα κείμενα και τραγούδια. Λόγω περιορι-
σμένου χώρου της εφημερίδας θα δημοσιεύσουμε
τρία αποσπάσματα και σε επόμενα φύλλα θα δη-
μοσιεύσουμε και τα υπόλοιπα:

1ο) Κοινοτάρχης νομίζω πως ήτανε ο Παντα-
λέχος τότε, δεν θυμάμαι καλά.

Κάθισε στο τραπέζι που καθόταν ο δάσκαλος
από τα Λαγκάδια. Είσαντε γνωστοί. Ο Ρουσό-
γιαννης όρθιος με ένα ποτήρι ούζο ψιλό και το
τσιγάρο του, έκανε βόλτες. Εμείς παραδίπλα. Λέ-
ει ο Πανταλέχος επί λέξει του δάσκαλου:

“Σκεφτόμαστε να πάμε δρόμο στου Σέρβου και
εβγάλαμε το συμπέρασμα να τον πάρουμε από δω τα
Λαγκάδια, γιατί από την Καρκαλού είναι μακριά
και έχει κολοσάρες...Θα τον πάρουμε ποιό κάτω από
το νεκροταφείο, θα τον κατεβάσουμε στου Βουτυριά
το μύλο και από κει στου Κουβαρά, στον Αγιαντριά
και θα φτάσουμε στου Σέρβου. Θα σας παρακαλέ-
σουμε να μας βοηθήσετε να φτιάξουμε το γεφύρι...”

Η απάντηση του δάσκαλου:
“Τσιε τι το θέλετε το γιοφύρι. Να περνάτε μέσα

να πλένονται  τα πόδια σας...”
Τον Πανταλέχο, ν’ αγιάσει η ψυχή του, λες και

τον τσίμπησε σκορπιός. Σηκώθηκε πάνω, πήρε
και εμάς και βγήκαμε έξω. Τότε φωνάζει ο δά-
σκαλος

“Τσιέ ελάτε μέσα θα τα σιάξουμε...”
Φύγαμε και ο Πανταλέχος, ν’ αγιάσει το χώμα

του, έσκασε και σε όλο το δρόμο έλεγε: “Ακούς να
μας πει τέτοια κουβέντα ο...”.

Τελικά μας βγήκε σε καλό...
2ο) Ο Πανάγος ο Στρίκος ήταν γιος του Λια

Στρίγκλου, που είχε καταγωγή από τους Νταραί-
ους. Το 1834 ο Κανέλλος Δεληγιάννης τον έστει-
λε μάρτυρα στη δίκη του Κολοκοτρώνη και του
Πλαπούτα στο Ναύπλιο, αφού τον καθοδήγησε
τι να πει. Όμως ο Πανάγος, όταν τον ρώτησε ο

Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ    ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Πολυζωϊδης τι ξέρει,  είπε τα πράματα με το όνο-
μά τους.

“Εγώ δεν είδα τίποτες με τα μάτια μου. Ο Μπρά-
μος από τα Λαγκάδια μου είπε να πω τούτα και
κείνα, για τον Κολοκοτρώνη και τον Πλαπούτα...”

3ο) Νάταν τα νιάτα δυο φορές,
      τα γερατειά καμία,
      να ξανανιώσω πάλι εγώ
      να γίνω παλικάρι,
      να πάρω το ντουφέκι μου,
      να ζώσω το σπαθί μου,
      να πεταχτώ ψιλά εκεί
      κατά τα Κανελάκια,
     να πάω να βρω τους φίλους μου,
     τους συναγωνιστές μου,
     το Γιάννη το Μαυρόγιαννη,
     τον Βάσω τον Τσεκούρα,
     τον Θοδωρή τον Πρεκεζέ,
     τον Ντάρμο τον Πανούση,
     να βρω και τον Παρασκευά,
     αυτόν τον Λεβεντάκη
     να βρώ...”
 Σ.Σ. Ο μπάρμπα-Πάνος ζει μόνιμα στο χω-

ριό (χειμώνα-καλοκαίρι) και είναι σήμερα 92
χρονών, με πλήρη φυσική και πνευματική
διαύγεια (μόνο που δεν ακούει πολύ καλά...)
Είναι προσεκτικός μελετητής της ιστορίας του
τόπου μας και βαθύς γνώστης των ιστορικών
γεγονότων, κυρίως του περασμένου αιώνα.
Είναι γνήσιος ιδεολόγος, όσο λίγοι πατριώ-
τες, μελετάει με ιδιαίτερη προσοχή την εφη-
μερίδα του Συνδέσμου και πάντα μας κάνει
εύστοχες παρατηρήσεις. Στις οικονομικές του
υποχρεώσεις στον Σύνδεσμο είναι πάντα συ-
νεπής και ...με το παραπάνω. Τον ευχαριστού-
με πολύ γι αυτό (ευχόμαστε το παράδειγμα
του να το μιμηθούν και άλλοι πατριώτες) και
του ευχόμαστε  να ...περάσει τα 100 πάντα με
υγεία.

“Γορτυνία” (Μάιος+ Ιούνιος  2009).
Ξανά στο ΔΣ της

ΕΤΕ ο Γιάννης Πανα-
γόπουλος. Ολοκληρω-
θείσης της εκλογικής
διαδικασίας στην Εθνι-
κή Τράπεζα, στην οποία
συμμετείχαν 13.000
εργαζόμενοι, για την ε-

κλογή των 2 αντιπροσώπων των εργαζομένων στο
ΔΣ της Τράπεζας, την μία θέση κατέλαβε επάξια ο
συμπατριώτης μας Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Πα-
ναγόπουλος από Σέρβου.

Σχόλιο “Α” Θερμά συγχαρητήρια στον αγαπητό
μας Γιάννη, που εκτός των άλλων τιμάει το χωριό
μας και με τις συχνές του επισκέψεις εκεί συχνά
με εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής και
οικονομικής ζωής της χώρας.

Στις 29/4/09 ψηφίστηκε στη Νομαρχία Αρκαδί-
ας το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ύψους
4.285.000,00 ευρώ: 2.000.000,00 ευρώ θα διατε-
θούν για την Γορτυνία και από αυτά 350.000,00 για
συντήρηση του επαρχιακού δρόμου από γέφυρα Σα-
ρά προς Σέρβου-Λυκούρεση-Ψάρι (αφορά συντή-
ρηση και συνέχιση ασφ/σης τμήματος Ψάρι-Λυκούρα-
ση).

 Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ Σουφλιάς υπέγραψε 2
αποφάσεις, για το τμήμα του οδικού άξονα που α-
φορά την παράκαμψη Λαγκαδίων και με τις οποίες
εγκρίνονται α) το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για
την ανάθεση κύριας μελέτης και β) 750.000 ευρώ
για  γεωτεχνικές έρευνες. Η μελέτη προβλέπεται
να παραδοθεί περί το τέλος του 2010.

Ο π. Βουλευτής κ. Δ. Κωστόπουλος θα είναι
πάλι υποψήφιος βουλευτής Αρκαδίας στις επόμε-
νες Εθνικές εκλογές, με το κόμμα της Ν. Δημοκρα-
τίας.

Ο Δήμος Δημητσάνας παραχώρησε το οικόπε-
δο για την ανέγερση του Ι. Ναού Αγ. Γρηγορίου
Ε΄. Βρίσκεται σε περίοπτη θέση στην είσοδο της
Δημητσάνας, δίπλα στο Κέντρο Υγείας.

Ο Ν. Γ. Π. γράφει (μεταξύ άλλων) για του
Σέρβου στην ίδια εφημερίδα.

Η αιωνόβια λεύκη αριστερά προ της “Λι-
μνίτσας” ξεριζώθηκε από τον ισχυρό βοριά.

Κατεδαφίστηκε εκ θεμελίων το πωληθέν
σπίτι του Β. Ι. Δάρα και πρόκειται ν΄αρχίσει η
οικοδόμηση νέου, από τους νέους ιδιοκτήτες.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Ηραίας διαβάζου-
με, μεταξύ άλλων:

Με απόφαση του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε
κατανομή του προγράμματος 45% ΘΗΣΕΑΣ χρή-
σης έτους 2009 για την εκτέλεση των κατωτέ-
ρω έργων...

Μεταξύ αυτών που αφορούν σε ανάπλαση
πλατειών και εισόδων στα ΤΔ, αναφέρεται και
το χωριό Σέρβου, με χρηματοδότηση ποσού
30.000 ευρώ.

Από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ θα διατεθούν
20.000 ευρώ για την σύνταξη μελέτης, για την
ανάδειξη του Φαραγγιού της Γκούρας.

Υποβλήθηκε στο Υπουργείο Αγρ. Ανάπτυ-
ξης (στο πρόγραμμα 2007-2013) για ένταξη και
πρόγραμμα για το φαράγγι της Γκούρας, με προ-
τεινόμενο ποσό  200.000,00 ευρώ, με σκοπό τη
βελτίωση και τη σήμανση μονοπατιών του φα-
ραγγιού.

Τιμητική διάκριση στον εκδότη της
“Κρητικής ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ”, πατριώτη Βασ. Κ. Σχίζα
Ο πατριώτης μας, εκδότης της εφημερίδας

“Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ”, κ. Βασίλης Σχίζας, προ-
κάλεσε το ενδιαφέρον των μελών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αρκάδων Ιλί-
ου “ ΟΙ ΠΡΟΣΕΛΗΝΟΙ”, οι οποίοι στη συνέχεια,
υπό την αιγίδα του Δήμου Ιλίου, οργάνωσαν
εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Κυρια-
κή 31 Μαΐου 2009 στο Πνευματικό Κέντρο “Με-
λίνα Μερκούρη” του Δήμου, με θέμα “Ο Ελλη-
νισμός της Πόλης και των Πριγκηποννήσων”
προς τιμή του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολί-
του Πριγκηποννήσων κ.
Ιακώβου (τρίτος στην Ιε-
ραρχία του Πατριαρχι-
κού Θρόνου Κωνσταντι-
νουπόλεως ), για τη συ-
μπλήρωση 40 χρόνων
ιεροσύνης του”.
Το έργο του Σεβα-

σμιωτάτου, με τις ομιλί-
ες τους ανέδειξαν καθη-
γητές Πανεπιστημίου,
δύο από τους οποίους
είναι Κρήτες, οι οποίοι
ανταποκρίθηκαν στην
πρόσκληση του κ. Βασίλη Σχίζα:
Νικόλαος Ξεξάκης, καθηγητής και Πρόεδρος

του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών και Άρχων Χαρτοφύλαξ του Οικουμενι-
κού Πατριαρχείου, με θέμα “Μητροπολίτης Πρι-
γκηποννήσων κ. Ιάκωβος, 40 χρόνια διακονίας
στην Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία”. Ο κ.
καθηγητής, στην αρχή της ομιλίας του ανέφε-
ρε “…ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον διακεκριμένον
Αρκάδα δημοσιογράφον και εκδότην της εφη-
μερίδος “Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ” κ. Βασίλειον
Σχίζαν, ο οποίος σημειωθήτω επι προσθέτως,
εκδηλώνει, δια των δημοσιογραφικών του δρα-
στηριοτήτων, αμέριστον την αγάπην προς την
Κρήτην, την πνευματικήν θυγατέραν του Οι-
κουμενικού Πατριαρχείου…”
Ο  Εμμανουήλ Βαρβούνης Καθηγητής Πανε-

πιστημίου Θράκης, Άρχων Προστάτης των Γραμ-
μάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με θέ-
μα “Ο Ελληνισμός της Πόλης και των Πριγκιπον-
νήσων”.
Επίσης έγινε παρουσίαση του βιβλίου που

συνέγραψε ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ιάκωβος με
τίτλο “3 Ιστορικοί Ναοί της Πόλεως”, από τον
Δρ. Θεοχάρη Προβατάκη, Άρχοντα Καστρίνσιο
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Διευθυντή του
Υπουργείου Πολιτισμού και Πρόεδρο της Ομο-
σπονδίας Λογοτεχνών Ελλάδος. Ο Δρ Θεοχά-
ρης Προβατάκης, συνεχάρη τους συντελεστές
της εκδήλωσης, τον Σύλλογο των εν Ιλίω Αρκά-
δων και αναφέρθηκε στον κ. Βασίλειο Σχίζα
“τον δραστήριο διευθυντή της εφημερίδας

“Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ”” βεβαιώνοντάς τους ό-
τι “δι ους καμάτους κατέβαλλον αι γεννεαί αυ-
τούς μέλψουσι”.
Για το βιβλίο έκανε κριτική ο συγγραφέας και

μέλος του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός
κ. Γεώργιος Πετρόπουλος.
Ο Σεβ. Μητρ. Πριγκιποννήσων κ. Ιάκωβος έχει

επιτελέσει και συνεχίζει να προσφέρει πλού-
σιο ανθρωπιστικό, εκκλησιαστικό και εθνικό έρ-
γο. Τα τελευταία χρόνια επέτυχε την ανοικο-

δόμηση και ανακαίνι-
ση πολλών ναών στην
Κωνσταντινούπολη
και την Μητρόπολή
του, κάτω από δύσκο-
λες συνθήκες. Αξίζει
να σημειωθεί ότι η πε-
ριφορά του Επιταφίου
επιτρέπεται στη γεί-
τονα χώρα μόνο στην
Μητρόπολη Πριγκη-
ποννήσων, παρίστα-
ται δε στην λιτάνευση
ο δήμαρχος της πόλης
και αντιπροσωπείες
άλλων αρχών προς τι-

μήν του Μητροπολίτου.
Στην εκδήλωση αυτή τιμήθηκε ο δραστήριος

πατριώτης μας κ. Βασίλης Σχίζας:
• Από το Σεβ. Μητρ. κ. Ιάκωβο με επάργυρο

αναμνηστικό δίσκο φέροντα επίχρυσο το έμ-
βλημα της “Ιεράς Μητρόπολης Πριγκηποννή-
σων - 1924” για την προβολή της Μητρόπολης
και των δραστηριοτήτων της. Ο Σεβ. κ. Ιάκωβος
εξέφρασε τις ευχαριστίες του με θερμό λόγο:
“ευχαριστώ τον χορηγό επικοινωνίας, συνερ-
γάτη και φίλο μου, εκδότη της εφημερίδας
“Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ””.

• Από το δήμαρχο κ. Νικόλαο Ζεννέτο (την
απονομή έκανε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρ-
κάδων Ιλίου κ. Βασίλης Αλεξόπουλος), με ει-
δικό αναμνηστικό μετάλλιο που έχει ανάγλυ-
φο το έμβλημα του Δήμου, για τη συμβολή
του στην προβολή του έργου της Μητρόπολης
Πριγκηποννήσων.
Η γιορτή είχε και ενδιαφέρουσα μουσική έκ-

φραση, από την Βυζαντινή χορωδία του Άρχο-
ντα τ. Β΄ Δομέστηκου κ. Δημοσθένη Παϊκό-
πουλου.
Στην εκδήλωση εκτός των άλλων παρέστη-

σαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ηραίας
κ.κ. Χ. Γαβράς και Ελένη Θανοπούλου, τα μέ-
λη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέ-
σμου μας κ.κ. Ν. Αρ.Τρουπής γραμματέας, Ι.
Στ. Βέργος ειδικός γραμματέας, Ι, Νικ. Βέργος,
αντιπρόεδρος (και γραμματέας του συνδέσμου
Αρκάδων Ιλίου), ο οποίος εργάστηκε αθόρυβα
για την επιτυχία της εκδήλωσης.

Γλωσσικά κεντρίσματα από το Θάνο Στρίκο
Στο φύλλο

Μαΐου  της
“Κρητικής Ε-
ΝΗΜΕΡΩΣΗ”Σ
δημοσιεύεται
ένα ενδιαφέ-
ρον άρθρο του
πατριώτη μας
Θάνου  Στρί-
κου, ενός ξε-
χωριστού αν-
θρώπου  των

γραμμάτων. Στο άρθρο αυτό με τίτλο της
ΚΡ-ΕΝ. “Ο Θάνος Στρίκος αποθεώνει σε ε-
φημερίδα της Σπάρτης την πολιτιστική προ-
σφορά της Κρήτης”, ο λόγιος πατριώτης ε-
πικεντρώνει  στην πολιτιστική προσφορά
των συλλόγων Κρητών, που με τις εκδηλώ-
σεις τους σώζουν την ντοπιολαλιά και τις
παραδόσεις του τόπου τους, σε αντίθεση
με επιδοτούμενες και κακοστημένες παρα-
στάσεις απομιμήσεων άλλων συλλόγων και
φορέων...
Αφού αναπτύσσει ο Θάνος τις απόψεις του

για την αξία της παράδοσης, την οποία ορί-
ζει ως “Κρατάμε και Προσθέτουμε”,  τελειώ-
νει το άρθρο με την απόδοση στα κρητικά
του “Πάτερ ημών”, από τον Γιώργη Χ. Χρύση:

“Αφέντη που ́ σαι΄ς τσ΄ουρανούς, να΄ν΄ά-
γιο τ΄ονομά Σου, όντε θα ́ ρθεις σα βασιλιάς,
το θέλημά Σου ας γίνει πάνω στη γης, ετσά
λοής απού ΄ναι στα ουράνια. Το σημερινό

μας το ψωμί δόκε μας μονιτάρου (1). Τα λά-
θητα που κάνουμε οι γι-απατοί μας σχώρνα.
Όπως κι εμείς τσι κάκητες των αλλωνών σχωρ-
νούμε. Μη βάνεις μας σε πειρασμό κι από
κακό μαργιόλικο (2). Θε μου, ξεμίστευγέ
μας”.

(1) Μονιτάρου=αμέσως, στη στιγμή. (2)
Μαργιόλικο= κατεργάρικο, πανούργο.

2) Επιστολή Αθανασίου Μπόρα
Σε επιστολή του μέ-

λους του ΔΣ του Δή-
μου Ηραίας κ. Αθανα-
σίου Μπόρα στον
πρόεδρο του Συνδέ-
σμου κ. Θ. Τρουπή,
αναφέρονται μεταξύ
συγχαρητηρ ίων και
άλλων τινών και τα

παρακάτω. “...από τη συνένωση των Κοινοτή-
των σε Δήμο το έτος 1999 έως σήμερα, για το
Νεκροταφείο του χωριού μας, έχουν διατεθεί
π ερίπ ου 20.000,00 €, χωρίς να αναφέρομαι
στο δρόμο που οδηγεί σ΄αυτό και έχουν εισπρα-
χθεί το  έτος 2008, 2.500,00€ Τα τέλη κο ιμη-

τηρίων που καταλόγισε ο Δήμος για  το κοιμη-
τήριο  του χωριού ανέρχονται στο  π οσό των
3.110€, μέρος των οποίων ακόμη δεν έχει ει-
σπραχθεί από τους υπόχρεους, ποσό που διαφέ-
ρει σημαντικά από το ποσό των 10.000 €,  που
πατριώτης μας ανέφερε στην Γ/Σ του Συνδέ-
σμου...”

Ο κ. Μπόρας μας εζήτησε να συνεργαζό-
μαστε για τα έργα στο χωριό, με αφορμή την
πρωτοβουλία που πήραμε για την κοπή μέ-
ρους των κάγκελων της πλατείας.  Συμφω-
νούμε απόλυτα για την συνεργασία και έχει
δίκιο για το συγκεκριμένο θέμα το οποίο ό-
μως και ο ίδιος το είχε προτείνει στη Γ/Σ και
είχαμε δημοσιεύσει τη σχετική απόφαση του
ΔΣ στο προηγούμενο φύλλο του Αρτοζήνου.

*******
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Μαγαζιά και Μαγαζάτορες του χωριούΜαγαζιά και Μαγαζάτορες του χωριούΜαγαζιά και Μαγαζάτορες του χωριούΜαγαζιά και Μαγαζάτορες του χωριούΜαγαζιά και Μαγαζάτορες του χωριού
Γράφουν οι Γ. Δ. Βέργος και Ι. Ν. Μαργκός

Όταν άνοιξε ο δρόμος από τον Αγιώρη-Σαρά και
άρχισαν να κυκλοφορούν αυτοκίνητα στο χωριό, ε-
πόμενο ήταν να αυξηθεί και η εμπορική κίνηση. Οι
άνθρωποι σταμάτησαν πλέον να πηγαίνουν για ψώ-
νια στα Λαγκάδια, στη συχνότητα που πήγαιναν πριν,
και οι έμποροι του χωριού έφερναν σχεδόν από όλα,
όσα χρειαζόταν μια οικογένεια στο χωριό. Μέχρι
πεπόνια και καρπούζια έφερναν το καλοκαίρι και
λεμονοπορτόκαλα το χειμώνα. Μεγάλη κίνηση υπήρ-
χε στο αλεύρι, γιατί η παραγωγή στο χωριό σιτηρών
δεν ήταν επαρκής. Ακόμη πολλά γειτονικά χωριά (Λυ-
κούρεση, Ψάρι και λιγότερο το Παλούμπα, Σαρακίνι,
Λυσσαρέα, Κοκκινοράχη και Αετοράχη) προμηθεύο-
νταν διάφορα είδη από το χωριό μας. Μετά το 1950
λειτούργησαν στο χωριό αρκετά μαγαζιά. Θα περι-
γράψουμε ότι  θυμόμαστε και ότι έχουμε ακούσει. Α-
σφαλώς υπάρχουν και κάποια στοιχεία  που δεν γνω-
ρίζουμε, ίσως και κάποια να μην είναι ακριβώς όπως
τα λέμε. Θα αρχίσουμε την περιγραφή από την ανατο-
λική άκρη του χωριού (Ζαχαρού) και θα φτάσουμε μέ-
χρι το επάνω χωριό, που ήταν το μαγαζί του Νίκου
Δάρα.

1) Στο υπόγειο του σπιτιού του Πανάγου Ρουσιά
(βρίσκεται στο επίπεδο του δρόμου) άνοιξε μαγαζί ο
Νίκος Λιατσόπουλος μαζί με το Μαρίνη Δημόπουλο
(του Αλέξη) με γυαλικά στην αρχή και στη συνέχεια
τρόφιμα, αλεύρια κλπ. Μετά χώρισαν και  ο Νίκος
μεταφέρθηκε στο δικό του μαγαζί, που αγόρασε από
τον Κανδηλώρο και βρίσκεται δίπλα από το σπί-
τι κληρονόμων Χρήστου Δάρα. 

Το μαγαζί αυτό συνεχίζει να λειτουργεί και σήμερα
ο γιος του Γιώργος, ως γενικό εμπόριο.

Μετά το Ν. Λιατσόπουλο το μαγαζί του Π. Ρουσιά
το λειτουργεί μέχρι σήμερα ο γιος του  Μήτσιος, ως
παντοπωλείο. (Παλιότερα ήταν και κρεοπωλείο). Στο
χώρο αυτό, πριν ακόμη γίνει μαγαζί, κάποια περίο-
δο έφτιαχναν σαμάρια ο Πανάγος ο Στρίκος (Σιο-
κλοπανάγος) ή ο Γιάννης του Χαραλάμπη Στρίκου.
Αυτοί συνήθως έφτιαχναν τα σαμάρια στις αυλές των
σπιτιών τους ή στην αυλή του “πελάτη”.

2) Συνέχεια στο μαγαζί του Ρουσιά είναι το υπό-
γειο του σπιτιού του Ηλία Βέργου, που λειτούργησε
κάποια περίοδο ως ταβέρνα από τον ίδιο και τον
Παναγή Μαραγκό.

(Στο μαγαζί αυτό το χειμώνα του 1946 έφτιαξαν την
καμπάνα της Ζωοδόχου Πηγής, που είχε σπάσει από
τον πάγο. Θυμάμαι που  έσπαγαν την καμπάνα και που
γύριζαν μέσα στο χωριό να μαζέψουν ότι άχριστα χαλ-
κόματα είχε ο καθένας για να τα λυώσουν μαζί με την
παλιά καμπάνα. Είχαν κρεμάσει την καινούρια κα-
μπάνα μέσα εκεί και τη χτυπούσαν να ακούσουν τον
ήχο της. Όμως ο ήχος δεν ήταν ικανοποιητικός και
την ξανάσπασαν, μάζεψαν και άλλα σιδερικά και την
ξανάφτιαξαν και είναι η σημερινή καμπάνα).

3) Ταβέρνα (και κρεοπωλείο) Ιωάννη Μπόρα
(Μπορόγιαννη).  Τη λειτούργησε στο υπόγειο του
σπιτιού του, μέχρι τα βαθιά του γεράματα.

4) Απέναντι από την ταβέρνα του Μπορόγιαννη
και στο επίπεδο του δρόμου, ήταν το μεσαίο διαμέ-
ρισμα του σπιτιού του Μαρίνη Δημόπουλου  που το
λειτούργησε στις αρχές του 1951 ως μπακάλικο και
μετά το 1963 ως πλεκτήριο. Στο χώρο αυτό (στο
υπόστεγο πριν την είσοδο) κάποια περίοδο δού-
λευε ο Τάκης Καλιανιώτης, γαμπρός του Θανάση 
Βέργου από τη Λακωνία, τσαγκάρης.

5) Μαγαζί Βασίλη Μπόρα (Κουτσού).
 Ήταν στο  επίπεδο του δρόμου υπόγειο του σπι-

τιού του και λειτουργούσε ως καφενείο και κρεοπωλεί-
ο μέχρι το 1954. Μετά εξελίχθηκε σε γενικό εμπόριο
και πουλούσε επί πλέον αλεύρι, τρόφιμα, υφάσματα,

γυαλικά, ξύλα, τσιμέντα κλπ. Από την περίοδο αυτή
εργαζόταν στο μαγαζί και ο Αθανάσιος Μπόρας (α-
νιψιός του Β. Μπόρα), μέχρι το 1964 που αναχώρη-
σε για την Αθήνα. Μετά το θάνατο του Κουτσού το
1966  το μαγαζί αυτό το λειτούργησε για κάποια
χρόνια ως παντοπωλείο (μικρό) ο Παναγής Μαρα-
γκός.

6) Το μαγαζί του Δημητρίου Κερμπεσιώτη (Τσα-
γκαράκου). Λειτουργούσε στο υπόγειο του σπιτιού,
που σήμερα είναι κατοικία του Πάνου Κουτσανδριά.
Ήταν κυρίως τσαγκάρικο, πουλούσε όμως και λίγα
ποτά και κάποιες φορές και κρασί.

7) Στο υπόγειο του σπιτιού του Πανάγου Σχίζα

(Παναγά), κάτω από την κατοικία σήμερα του Βασίλη
Κ. Σχίζα, άνοιξε το 1950 μαγαζί ο Μήτσιος Βέργος,
που μέχρι τότε ήταν μικροπωλητής- γυρολόγος με
μουλάρι, στα χωριά. Πουλούσε στην αρχή υφάσματα
και στη συνέχεια τρόφιμα, αλεύρι, διάφορα είδη οι-
κιακής χρήσεως και αργότερα πρόσθεσε ραδιόφω-
να, ραπτομηχανές κλπ.

Το 1953 μεταφέρθηκε στο υπόγειο του σπιτιού
του Χρήστου Δάρα, σταμάτησε το γιο του Γιώργο
από το σχολείο και τον πήρε στο μαγαζί. Εκεί έμεινε
μέχρι το 1967, οπότε μετανάστευσε στην Αθήνα και
άνοιξε μαγαζί στο Ζωγράφου. Ο Γιώργος ασχολήθη-
κε επί πλέον με πλεκτά και φωτογραφίες επαγγελ-
ματικά από το 1961 μέχρι το 1966, που έφυγε για
την Αθήνα. Τα τελευταία χρόνια στο υπόγειο αυτό
λειτουργεί ο Γεώργιος Χ. Δάρας ταβέρνα κυρίως τα
βράδια του καλοκαιριού. Από όσα έχω ακούσει, το
υπόγειο αυτό πρέπει να ήταν από τα  πρώτα μαγαζιά
που άνοιξαν στο χωριό, στις αρχές του 20ου αιώνα.
Το άνοιξε ο Κανδηλώρος (ήταν από κάποιο χωριό
της Ηραίας; από τη Δημητσάνα;) και στην αρχή έ-
φτιαχνε ράσα. Αργότερα πουλούσε διάφορα. Ο Καν-
δηλώρος ήρθε στο χωριό σώγαμπρος (παντρεύτηκε
μια Μποροπούλα, από το σόι του Νούση). Ο πεθε-
ρός του ήταν ευκατάστατος τσοπάνος (το σπίτι του
ήταν αυτό που σήμερα έχει ο Πάνος Κουτσανδριάς),
τον βοήθησε και έφτιαξε αυτό το εξαιρετικό σπίτι
που αγόρασε αργότερα ο Χ. Δάρας.

8) Μπακάλικο Ιωάννη Σχίζα. Αυτό πρέπει να ήταν
το πρώτο μαγαζί που άνοιξε ο πατέρας του Γ. Σχίζα
(Σγούλια) στο χωριό  μαζί με τον αδερφό της γυναί-
κας του (Παναγιώτη Παπανικολάου), στο ισόγειο
του σπιτιού τους. Από το μπακάλικο κόλλησε και το
παρατσούκλι στη μάνα του Σγούλια  “Μπακολογιαν-
νού”. Το 1918 πέθανε από την επιδημία ασιατικής 

Ο Γιώργος Λιατσόπουλος με το γιο του Νίκο
μπροστά από το μαγαζί τους, τον Απρίλιο 2009.

Στο επίπεδο του δρόμου φαίνονται οι 4 πόρτες των
2 μαγαζιών του Β. Μπόρα. Στη συνέχεια φαίνεται η

πόρτα και το παράθυρο του μαγαζιού του Μπορόγιαννη.

25-3-1966: Ο Μήτσιο-Βέργος με τη γυναίκα του και τα
εγγόνια του Δημήτρη και Γεωργία, μπροστά από την είσοδο

του μαγαζιού, στο υπόγειο του σπιτιού του Χ. Δάρα.

    Το καμίνι                                                            Γράφει ο “Τουθεύς”

“Τάϊ-θ-τη ρε Θανά-θ-η... Τον αντιθεό-θ-
ου...Τόρικ-θ-ε-θ  θ-το κοιμηθιό...”.
Η φωνή του μπάρμπα-Γιώκου αντήχησε

στην χούνη, απέναντι από το χωράφι του
“Κουμουστιώτη” στη “μακρυαλάκα”. Εκεί εί-
χαν φτιάξει το καμίνι για το χορίδι (έτσι λέ-
γανε τον ασβέστη που χρησιμοποιούσαν για
το χτίσιμο, για τους σουβάδες, για τα τζάκια
και τις άλλες οικοδομικές εργασίες). Το τσι-
μέντο ήταν δυσεύρετο και πανάκριβο για τα
πενιχρά οικονομικά της εποχής εκείνης. Ή-
ταν εποχή της δεκαετίας του πενήντα.
Ο ταλαίπωρος Θανάσης ήταν άγρυπνος

σχεδόν τρεις ημέρες, όσες έκαιγε το καμίνι
και είχε γείρει για λίγο πάνω σ΄ένα παλιοσάϊ-
σμα σκεπασμένος με μια μισότριβη στρατιωτι-
κή κουβέρτα, απομεινάρι από τον Αλβανικό
πόλεμο του σαράντα. Η προτροπή του μπάρ-
μπα Γιώκου ήταν να τροφοδοτήσει τη φωτιά
στο καμίνι με ξύλα, αφού αυτός με έναν άλλο
Σερβαίο (δεν θυμάμαι το όνομά του) κουβα-
λούσαν τούφες από πουρνάρια και άλλα ξύλα
“λιανά” και χοντρύτερα.
Ο μπάρμπα Γιώκος ήταν ο πιο ειδικός για

ασβεστοκάμινα.΄Ανθρωπος έντιμος και πολύ
εργατικός, φιλήσυχος, φιλότιμος, δίκαιος και
πολύ πονόψυχος. Μαζί με άλλους δύο συγχω-
ριανούς είχαν αναλάβει να φτιάξουν καμίνι για
ασβέστη. Ο ασβέστης στη σημερινή εποχή πα-
ράγεται βιομηχανικά με την καύση πετρελαί-
ου. Παλαιότερα και στην εποχή που αναφερό-
μαστε τον ασβέστη τον φτιάχνανε σε ειδικά
καμίνια όπου ψηνόντουσαν οι πέτρες με ξύλα.
Πολλά ξύλα. Γιατί το καμίνι έπρεπε να καίει
για πολλές ημέρες, ώστε η θερμοκρασία να
ανέβει σε τόσους βαθμούς που ο ασβεστόλι-
θος να μετατραπεί σε ασβέστη. 
Για να κατασκευαστεί το ασβεστοκάμινο θέ-

λει ειδικές προδιαγραφές. Πρέπει να επιλεγεί
κατάλληλη τοποθεσία που να είναι κοντά σε
δασωμένη περιοχή, για να προμηθευτούν τα
ξύλα και φυσικά να υπάρχει πέτρα που να εξο-
ρύσσεται εύκολα. Στο χωριό μας βέβαια οι πέ-
τρες αφθονούν και ο ασβεστόλιθος είναι πολύ
καλής ποιότητας, για να  γίνει ασβέστης. Μια
τέτοια περιοχή επέλεξε ο έμπειρος μπάρμπα
Γιώκος. Είχε διαλέξει ένα βαθούλωμα του ε-
δάφους, στο δυτικό μέρος της “μακρυλάκας”
όπως κατηφορίζουμε προς την περιοχή, που
τη λέμε “αριές”. Το βαθούλωμα διευκόλυνε
γιατί χρειαζόταν λιγότερο σκάψιμο, επειδή το
καμίνι πρέπει -κατά το δυνατόν- να είναι μέσα
στο χώμα για να είναι προφυλαγμένα τα εξω-
τερικά του τοιχώματα και να είναι μονωμένα
από την εξωτερική θερμοκρασία και έτσι να
εγκλωβίζεται η πύρα της φωτιάς, στο θόλο του
καμ ι ν ιού .                           
Έσκαψαν λοιπόν ένα κυκλικό πηγάδι, ίσα με

τρία μέτρα βάθος και αφού έστρωσαν τη βάση
με πλάκες έκτισαν ξερολιθιά το θόλο του καμι-

νιού κυκλικά, με τους ασβεστόλιθους, που μά-
ζεψαν   τοπικά στην περιοχή του “ψηλόδε-
ντρου”. Ο θόλος του καμινιού ήταν κωνικός
σαν ένα μεγάλο κουδούνι, όχι σφαιρικός όπως
ήταν οι παλιοί φούρνοι. Στην κορυφή του θό-
λου υπήρχε στενό άνοιγμα για να βγαίνει ο
καπνός και στο μπροστινό μέρος άνοιγμα με
κλίση προς τη βάση του καμινιού, από όπου
τροφοδοτούσαν με ξύλα τη φωτιά, που έκαιγε
στο εσωτερικό. Η φωτιά θα έκαιγε μέρα-νύ-
χτα για πολλές ημέρες με τα ξύλα που είχαν
μαζέψει γύρω από το καμίνι και σχημάτιζαν
μεγάλους σωρούς. Άλλοι σωροί από ξύλα ή-
ταν μακρύτερα και ο μπάρμπα Γιώκος άρπα-
ζε με τις χερούκλες -κάθε φορά- μια αγκαλιά
από πουρνάρια (ικανή να φορτωθεί ένα μου-
λάρι “κατακάμπελα”!) και τάριχνε στη φωτιά.́Ε-
τυχε να παρακολουθήσω για λίγο την όλη ερ-
γασία που γινόταν στο καμίνι.
Η εργατικότητα του μπάρμπα Γιώκου με

εντυπωσίασε πάρα πολύ ως παιδί. Τις αμέσως
επόμενες ημέρες που βρέθηκα την Κυριακή
στην εκκλησία και κοίταζα στον τρούλο την α-
γιογραφία του Παντοκράτορα, έκανα στο μυα-
λό μου το εξής συνειρμό. Παρομοίασα τα δά-
χτυλα του Παντοκράτορα στην αγιογραφία με
τα δάχτυλα του χεριού του μπάρμπα Γιώκου.
Τόσο μακριά μου φαινόσαντε. Εντύπωση επί-
σης μου έκανε και μια συζήτηση που άκουσα
στο προαύλιο της κάτω εκκλησιάς. Κάποιοι
Σερβαίοι που καθόσαντε στο τουράκι λέγανε
πως στα χρόνια που δουλεύανε στα έργα διά-
νοιξης της σήραγγας της λίμνης του Λάδωνα,
ο μπάρμπα Γιώκος εντυπωσίασε τόσο πολύ
τους Ιταλούς εργοδηγούς, που έμειναν άφω-
νοι και έκπληκτοι μπροστά στην αποδοτικότη-
τα του ακούραστου αυτού Σερβαίου. Είχε α-
πόδοση σχεδόν διπλάσια από έναν συνηθισμέ-
νο εργάτη!. Δεν ήταν μόνο η σωματική του
διάπλαση, όσο η σιδηρά του θέληση και το
φιλότιμό του, που τον έκαναν ακούραστο.
Ας επανέλθουμε όμως στο καμίνι.  Έκαιγε

λοιπόν η φωτιά για αρκετές ημέρες. Όταν κα-
τάλαβε ο μπάρμπα Γιώκος ότι έχει ψηθεί  η
πέτρα, έφραξε την πόρτα  του καμινιού με πέ-
τρες και χώμα και το άφησε για μέρες να χω-
νέψει. Έτσι το χορίδι ήταν έτοιμο!. Για να γίνει
όμως ασβέστης έπρεπε  να σβηστεί με νερό,
μέσα  σε μεγάλους λάκκους. Έτσι άρχιζε η
δεύτερη φάση της δουλειάς με το κουβάλημα
νερού σε βαρέλια με τα μουλάρια αλλά και με
... ζαλωμένες γυναίκες.
Σήμερα, όπως ανέφερα στην αρχή, δεν υ-

πάρχουν ασβεστοκάμινα με ξύλα και έτσι η
τεχνική και τα μυστικά του μπάρμπα Γιώκου
χάθηκαν, όπως και τόσες άλλες τεχνικές της
παραδοσιακής οικοτεχνίας. Έμεινε όμως η
μνήμη του αξέχαστου αυτού ακέραιου κατά
τη γνώμη μου ανθρώπου, που νομίζω πως α-
ξίζει να την μεταφέρω στις επόμενες γενιές.

γρίπης εκείνης της εποχής ο Ι. Σχίζας και το μαγαζί
το άνοιξε ο Ν. Παπανικολάου.  Στη συνέχεια ο Πα-
πανικολάου μετέφερε το μαγαζί του στο ισόγειο του
σπιτιού του Φώτη Σχίζα ή στου Χρήστου Δάρα και
εκεί έκανε τσαγκαράδικο ο Σγούλιας. Αργότερα το
μαγαζί αυτό έγινε καφενείο και πρακτορείο του ΟΤΕ,
που το λειτουργούσε ο Παναγής Παναγόπουλος και
στη συνέχεια ο πατέρας του Ιωάννης Παναγόπου-
λος (Πανταλέχος). Στη συνέχεια το δούλεψε κάποια
περίοδο ως καφενείο και ο Γιαννάκος Τρουπής (Καλ-
πακίδης).

9) Καφενείο Μαρίνη Ρουσιά.

Βρίσκεται στον πάνω όροφο του σπιτιού του, στο
επίπεδο του δρόμου που βρίσκεται η κεντρική πλα-
τεία του χωριού και λειτούργησε στην αρχή ως καφε-
νείο. Αργότερα  λειτούργησε και ως ξενοδοχείο, α-
φού στο πίσω μέρος υπήρχαν δωμάτια που έμεναν οι
οδηγοί των λεωφορείων, όταν αυτά διανυκτέρευαν
στο χωριό. Συγχρόνως με το Μαρίνη ασχολήθηκε
και ο γιος του Γιάννης με το μαγαζί, έκανε προέκτα-
ση και το λειτουργεί μέχρι σήμερα ως καφενείο και
ταβέρνα, όλο το χρόνο.

10) Απέναντι από το μαγαζί του Μ. Ρουσιά, στο
υπόγειο του σπιτιού του, το οποίο το 1990 κατεδα-
φίστηκε και σήμερα στην ίδια θέση βρίσκεται το σπίτι
ιδιοκτησίας σήμερα Γεωργίου και Κατερίνας Βέρ-
γου, υπήρχε το σιδηρουργείο του Νικολάου Ηλ. Σχί-
ζα, το οποίο λειτούργησε από το 1948 μέχρι το 1957,
που η οικογένεια έφυγε για τα Λαστέϊκα.  Για 2 - 3
χρόνια ακόμη το σιδηρουργείο το λειτούργησε ο
Γιώργης Μπουρνάς

11)  Καφενείο Βασιλείου Μαραγκού, στο υπό-
γειο του σπιτιού του, από το 1952-1965.

12) Μαγαζί Θεοδώρου Τρουπή (Αλούπη).

Ήταν στο υπόγειο του σπιτιού του, που είναι στην
κεντρική πλατεία του χωριού. στο επίπεδο του δρό-
μου. Λειτούργησε ως τσαγκαράδικο, κρεοπωλείο και
ταβέρνα. Από το 1956 λειτουργούσε και ως πρακτο-
ρείο του ΚΤΕΛ, αφού εκεί συγκεντρώνονταν οι πα-
τριώτες που θα έπαιρναν το πρωί το λεωφορείο  και

Το μαγαζί (καφενείο και ταβέρνα) του Ι. Ρουσιά.

Δίπλα από την καμάρα φαίνονται οι 2 είσοδοι του
μαγαζιού σήμερα Ν. Θ. Τρουπή. Πάρα δίπλα φαίνεται η

είσοδος του μαγαζιού σήμερα Γ. Χ. Δάρα.
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Τα κεράσια της Τζικούλας                                     Γράφει ο I.Ν. Δάρας

Σαν  παιδιά, με τα κριτήρια της
εποχής  εκείνης  τουλάχιστον, εί-
μαστε  καλά παιδιά. Τα όσα μας
έλεγαν οι μεγαλύτεροι, ή γονείς μας
ήσαντε ή μπαρμπάδες ή γείτονες
ή και περαστικοί, τ’ ακούγαμε χω-
ρίς αντιλογίες. Τους δασκάλους
μας και στην εφηβεία μας τους κα-
θηγητές μας, τους σεβόμαστε α-
κόμα περισσότερο, αλλά και αυτοί
αξίζανε πράγματι τον σεβασμό και
την εκτίμηση. Αισθάνομαι τον πει-
ρασμό να πω ένα σωρό πράματα για την αξιοπρέ-
πεια, τη σοβαρότητα και την αφοσίωση στο καθή-
κον αυτών των ανθρώπων, αλλά εδώ θέλω να κατα-
πιαστώ με μια ιστοριούλα, από κείνα τα παιδικά
μας ωραία και ξένοιαστα χρόνια ενώ έπρεπε να
κάνω και ένα μικρό πρόλογο για να μπω στο κλίμα
της εποχής εκείνης.

Στα Λαγκάδια, μέναμε σε σπίτια (με ένα ή δύο
δωμάτια) δύο, τρεις ή και τέσσερις  μαζί, και συνή-
θως αδέλφια ή συγγενείς. Εγώ έμενα με τ’ αδέλφια
μου και με ένα άλλο παιδί, πού αν και ήτανε ένα
χρόνο μικρότερο μου, ήτανε ομολογουμένως πιο
φρόνιμο από μένα. Κατάφερα όμως και το παρέ-
συρα σε μια παλιανθρωπιά όπως θα χαρακτηρίζα-
με τότε αυτό πού κάναμε οι δυο μας, μια νύχτα
αρχές κάποιου Ιουνίου που είχαμε τελειώσει τα
περισσότερα διαγωνίσματα, με κίνδυνο να μην έ-
χουμε μούτρα να σηκώσουμε τα μάτια στους γο-
νείς μας και κυρίως στους καθηγητές μας, αν μα-
θαινότανε.

Εκεί δίπλα στο μονοπάτι Σέρβου-Λαγκάδια, στην
θέση κάτω Τζικούλα, ανάμεσα στις φτέρες και τις
μουρτζιές ήσαντε δύο πετροκερασιές.

Όταν περνάγαμε και βλέπαμε τα κεράσια ώρι-
μα, τα λιμπιζόμαστε τ’ άτιμα  τόσο πού δεν περι-
γράφεται. Τότε βλέπεις, δεν υπήρχαν τόσα κα-
λούδια σαν τα σημερινά. Όμως ούτε κατά διάνοια
ν’ απλώσουμε χέρι. Ο ιδιοκτήτης εντούτοις (ο Πα-
ναγιώτης Καγιούλης), όταν λείπανε κεράσια ή του
φαινότανε  ότι λείπανε, το ‘ριχνε στα Σερβιωτό-
πουλα. Είχε φτάσει και στ’ αφτιά των καθηγητών
μας. Αυτό εγώ το θεωρούσα μεγάλη αδικία και προ-
σβολή, ενώ δεν υπήρχε δυστυχώς κάποιος τρόπος
διάψευσης. Το μόνο πού σκέφτηκα ότι θα μπο-
ρούσε κάπως ν’ αποδώσει  το δίκιο ήταν να πάει
κάποιος να τις ρημάξει, αλλά ποιος όμως και πως
και πότε. Το σκέφτηκα από δω, το σκέφτηκα από
κει και τελικά αποφάσισα ότι θα μπορούσα να το
κάνω εγώ. Από την μια μεριά ήταν σίγουρα μια
κακή πράξη. Το καταλάβαινα πολύ καλά. Από την
άλλη όμως... μας έκανε ο ιδιοκτήτης άδικα ρεζίλι
κάθε χρόνο. Για να επιβεβαιωθώ κυρίως για τους
λογισμούς μου, το συζήτησα με τον συγκάτοικό
μου, που του είχα απόλυτη εμπιστοσύνη για την
κρίση του, την εχεμύθεια του, την ειλικρίνεια του,
για όλα. Και αυτός το βρήκε σωστό και αφού τον
θεωρούσα και πιο φρόνιμο από μένα, η απόφαση
να πούμε, για την αφεντιά μου είχε επικυρωθεί.
Τον ήθελα όμως και συνένοχο και έτσι του πρότει-
να να το κάνουμε μαζί, και αυτός το δέχτηκε με
ενθουσιασμό. Αυτές οι δουλειές δεν γίνονται χωρίς
ενθουσιασμό και μάλιστα η συγκεκριμένη, όπως την
σχεδιάσαμε και την εκτελέσαμε.

Όταν οι Λαγκαδινοί και οι Μπουφαίοι, όσοι δεν
είχανε διαγωνίσματα βέβαια, αποκοιμηθήκανε, θα
‘τανε δηλαδή γύρω στις 11 η ώρα το βράδυ, πήρα-
με ένα σακούλι ράσινο, αν και ξέραμε ότι τα κερά-
σια δεν είχανε γίνει ακόμα - για την αλήθεια μόλις
αρχίζανε να ροδίζουνε - και κατηφορίσαμε στα
σπάρτα, κάτω από τη γειτονιά του Αγιώργη, κρυφά
απ’ όλους, για την επιχείρηση. Με το που φτάσα-
με απέναντι από το μύλο του Ντέλλα, αρχίσανε να
γαβγίζουνε κάτι παλιόσκυλα, αλλά θέλεις ότι τρέ-

χαμε σαν αίλουροι  μεσ’ στο ρέμα,
θέλεις ότι είμαστε πολλοί γρήγο-
ροι δεν προλάβανε καν να αντιδρά-
σουνε  και να μας πάρουνε από πί-
σω. Βρεθήκαμε σε λίγα λεπτά κάτω
από τον Άγιο Νικόλα και κάναμε
το Σταυρό μας (βόηθα Άγιε Νικό-
λα.... βάλε και συ το χέρι σου). Ε-
μείς ήδη είχαμε βάλει τα πόδια μας
και τρέχοντας περάσαμε αθόρυβα
σα σκιές το κύριο ρέμα του Μπού-
φη, περάσαμε και το μυλαύλακο

πού πήγαινε στου Βουτυριά το μύλο. Ξαφνικά κι’
άλλα γαβγίσματα. Δεν λογαριάζαμε μη μας δαγκώ-
σουν τα σκυλιά. Το ν΄αντιμετωπίσουμε  οποιαδή-
ποτε σκυλιά, ήταν για μας παιχνιδάκι και μάλιστα
διασκεδαστικό, αρκεί να είχαμε πέτρες, και από
πέτρες... άλλο τίποτα. Η ανησυχία μας ήταν  μην
ξυπνήσουνε τίποτα νοικοκυραίοι. Πάνω από το
μυλαύλακο ήτανε κάτι ποτιστικά με αραποσίτι και
κάτι μισοζευγές με πατάτες, και πάρα πέρα, κά-
που αριστερά μας, στην αρχή της κάτω Τζικούλας
ένα σπίτι, που στην μνήμη μου έρχεται σαν μια
εικόνα ενός σπιτιού με τοίχους από ακόνι και με
ένα γαλάρι στο πλάι. Κανείς όμως δεν μας πήρε
χαμπάρι. Και φτάσαμε επιτέλους στις κερασιές.
Και κάτω από την αστροφεγγιά, με τη βοήθεια και
της αφής, κοιτάξαμε να βρούμε κανένα γινομένο
να φάμε. Φάγαμε πέντε-έξι μισοάγουρα ο καθένας
και βάλαμε και καμπόσα στο σακούλι. Σκοπός μας
όμως ήτανε να φανεί η ζημιά και βαλθήκαμε, παρά
τις ενοχές που αισθανόμαστε - τι μας φταίγανε
τώρα τα κλαράκια...- να ξεμασκαλίζουμε  όσες κλά-
ρες μπορούσαμε. Είπαμε, έπρεπε να αποδοθεί το
δίκιο...

Αφού ολοκληρώσαμε το έργο μας, πήραμε το
πισωπάτι  και γίναμε καπινός. Στην επιστροφή ού-
τε σκυλιά μας καταλάβανε ούτε τίποτα. Κάπου ε-
κεί στο ρέμα, μετά τον Άγιο Νικόλα προς του Ντέλ-
λα, μας τρόμαξε κάποιο πετούμενο που φτεράκισε
τρομαγμένο από κάποιο πλατάνι...μπούφος ήτανε,
χουχουλόγερας ήτανε δεν ξέρω, πάντως, από τον
φτέρακο καταλάβαμε ότι πρέπει να ήτανε μεγάλο
πουλί. Μόλις πιάσαμε τη ανηφόρα στα σπάρτα άρ-
χισε να βγαίνει και το φεγγάρι σχεδόν ολόγεμο στην
Τραΐνα, αλλά έτσι κι’ αλλιώς τη δουλειά μας την
είχαμε κάνει και δεν φοβόμαστε πια μη μας δούνε,
πράγμα βέβαια απίθανο γιατί σίγουρα θα τους βλέ-
παμε πρώτα εμείς. Φτάσαμε επιτέλους στη βάση
μας και “άκρα των Λαγκαδίων σιγή”. Ακόμα και οι
πιο επιμελείς μαθητές είχανε σβήσει το φως.

Δεν θυμάμαι, αν το είπαμε σε κανέναν. Μάλλον
κάπου το εκμυστηρευθήκαμε, σαν παλληκαριά, αλλά
δεν διαδόθηκε. Έκτοτε όμως δεν ακούστηκε κουβέ-
ντα για τα Σερβιωτόπουλα. Δεν ξέρω πως το πήρε
ο νοικοκύρης. Δεν θα μπορούσε να φανταστεί βέ-
βαια ότι τη ζημιά του την κάνανε νύχτα  κάτι “πα-
λιόπαιδα” και με τα κεράσια αγίνοτα ακόμα. Κι’ έτσι
από κει και πέρα χρέωνε κάθε χρόνο τις όποιες
απώλειες κερασιών, φανταστικές ή μη, δεν ξέρω, σε
άλλους ύποπτους.

Μ΄αυτή την ιστοριούλα, βρήκα την ευκαιρία να
ξομολογηθώ μια αμαρτία μου, αλλά και να θυμηθώ
και να θυμίσω ότι δεν είμαστε κι’ εμείς “οσίες” όταν
είμαστε παιδιά. Φαντάζομαι, ότι αν είμαστε κι εμείς
παιδιά σήμερα, μεγαλωμένοι με τις συνθήκες τις
τωρινής εποχής, μέσα σε μια πολυκατοικία, ακούγο-
ντας και βλέποντας τόσες ανοησίες νυχθημερόν α-
πό κάθε ανεκδιήγητο δοκησίσοφο και επαγγελματία
υποκριτή και λαϊκιστή των ΜΜΕ και παράλληλα
προσλαμβάνοντας τόσες άθλιες παραστάσεις από
το καθημερινό απάνθρωπο και υπάνθρωπο “γίγνε-
σθαι”, ίσως να σπάγαμε και να  καίγαμε πολύ πε-
ρισσότερα, αν μάλιστα μας αφήνανε και “αμολυ-
τά”.

Από αυτά που μολογάγανε οι παλαιοί
ÃñÜöåé ï ÕðïðôÝñáñ÷ïò å.á., Êáñäéïëüãïò, Éáôñüò, Çëßáò ×åéìþíáò

Ðáëáéïýò έλεγε η μάνα μου όσους έζησαν στην προηγού-
μενη από αυτήν γενιά και ακόμη παλαιότερα. Για αυτούς
τους ανθρώπους οι γονείς μας, μας έλεγαν ιστορίες που εί-
χαν ακούσει ή είχαν ζήσει και που τους είχαν κάνει εντύπω-
ση. Μερικές από αυτές τις ιστορίες θα σας διηγηθώ για τη
ζωή στο μικρό χωριό μου, τους Αράπηδες, τα περασμένα
χρόνια, τότε που αυτό έσφυζε από ζωή. Παρόμοιες ιστορίες
φαντάζομαι ότι θα έχουν και τα άλλα χωριά και πιστεύω ότι
οι ιστορίες μου θα γυρίσουν τη μνήμη των αναγνωστών πί-
σω, σε χρόνους δύσκολους αλλά και όμορφους. 

Ï âñïíôüöùíïò ãåñï-ÍéêïëÜêçò
Ο γερο-Νικολάκης (Νικόλαος Χρονόπουλος

του Κωνσταντή, 1864-1930), πατέρας του Γιάννη
Χρονόπουλου (Ντρουμεκόγιαννη) και παππούς
του Νίκου και του Κώστα Χρονόπουλου, ήταν
βροντόφωνος. Λέγανε λοιπόν γι΄ αυτόν διάφο-
ρες ιστορίες για τη δυνατή φωνή του. Μια μέρα,
ένας Ψαραίος που έβοσκε τα γίδια του στου Κρο-
ϊτόφ (βρύση που βρίσκεται στην πλαγιά της Γκού-
ρας απέναντι από τους Αράπηδες) έλεγε ότι τον
άκουσε που κουβέντιαζε με τη γυναίκα του “ÃñéÜ,
ãýñéóå ç êáôóïýëá ìáò. Øøø, Ýëá äù ìùñÞ, ðïõ Þóïõ-
íá ôüóåò ìÝñåò...”
Μια άλλη φορά, ο σύγχρονος του Νικολάκη ο

Λιαδάμης (Ηλίας Παναγόπουλος του Αδάμ, 1867-
1935) σπουδαίος μάστορας πετροπελεκητής, εί-
χε ετοιμόγεννη τη γυναίκα του Αυτές τις ημέρες

όμως είχε πιάσει μια δουλειά στο Τρόπαια (πελέ-
καγε τις πέτρες για το καμπαναριό) που δεν μπο-
ρούσε να την αναβάλει. Συνεννοήθηκε λοιπόν με
τον Νικολάκη (που τότε δεν πρέπει να ήταν ακό-
μη γέρος), να βγει στην Κοντηλάκα την κορυφή,
μέρος από το οποίο φαίνονται τα Τρόπαια και να
τον φωνάξει να τον ενημερώσει όταν γεννήσει η
γυναίκα του. Για να βεβαιωθεί ο Νικολάκης ότι
τον άκουσε, αυτός θα απαντούσε με μια πιστολιά.
Πράγματι, όταν γέννησε η γυναίκα, βγήκε ο Νικο-
λάκης στην Κοντηλάκα και φώναξε; “ËéÜ. .. ¿ ñå
ËéÜ....” Με τη δεύτερη φωνή ακούστηκε η πιστολιά
από τα Τρόπαια. Τον είχε ακούσει ο Λιαδάμης. Η
απόσταση σε ευθεία, από την Κοντηλάκα ως τα
Τρόπαια, όπως υπολογίζεται από το Google
earth, είναι 8 χιλιόμετρα!!!

Ï ÄÜìçò êáé ï êïõìðÜñïò ôïõ ï Ðëáðïýôáò

O Δάμης (Αδάμ Παναγόπουλος, πατέρας του
Λιαδάμη) ήταν και αυτός ονομαστός πετροπε-
λεκητής. Στον Άγιο Κωνσταντίνο στους Αράπη-
δες, μια πλάκα που είναι τοποθετημένη στο δά-
πεδο έξω από τη νότια είσοδο της εκκλησίας
έχει σκαλισμένο το όνομα του και τη χρονολο-
γία που προφανώς πελέκησε την πέτρα “ÁäÁÌÉ
1892”.
Σε κάποιο χωριό που δούλευε (ίσως στο Κού-

μανι) του άρεσε μια κοπέλα και της πρότεινε να
την παντρευτεί. Αυτή δέχθηκε και την έφερνε
στους Αράπηδες για να γνωρίσει το χωριό και
τους δικούς του. Στο δρόμο, κάπου κοντά στο
Κουκλαμά, συνάντησε έναν από τους Πλαπου-
ταίους, με τους οποίους είχε κουμπαριά. Χαιρε-
τήθηκαν λοιπόν και ο Δάμης του παρουσίασε με
καμάρι την αρραβωνιαστικιά. Του Πλαπούτα του
καλοάρεσε το κορίτσι και σκέφθηκε πως θα το

κάνει να την ξεμοναχιάσει. Οι Πλαπουταίοι άλ-
λωστε ήταν γνωστοί γυναικάδες και όποια τους
άρεσε, έβρισκαν τρόπο, με την απάτη ή τη βία να
ικανοποιούν τις ορέξεις τους. Προσποιήθηκε
λοιπόν ότι χάρηκε και πρότεινε στο γαμπρό να
γιορτάσουν το ευχάριστο γεγονός. Και επειδή
γιορτή χωρίς φαγητό δεν γίνεται τον συμβούλε-
ψε να πεταχτεί μέχρι τους Βλάχους να φέρει ένα
κόκορα και κρασί να φάνε και να πιούνε.
Αφελής ο Δάμης πήγε να φέρει τον κόκορα

και άφησε τη νύφη μόνη με τον Πλαπούτα. Όταν
επέστρεψε βρήκε το άτυχο κορίτσι βιασμένο
και κακοποιημένο. Την έφερε στους Αράπηδες,
αλλά αυτή μετά μερικές ημέρες πέθανε, ίσως από
την κακοποίηση ή και από τη ντροπή. Και ασφα-
λώς ο Πλαπούτας έμεινε ατιμώρητος, γιατί ποιος
φτωχός χωριάτης μπορούσε τότε να τα βάλει με
τον “άρχοντα”.

Ôï üíåéñï ôçò ãéáãéÜò Ôáóéïýëáò
Η γιαγιά μου από την πλευρά του πατέρα μου

(Τασιούλα την έλεγαν), κόρη του Γιώργη Χρονό-
πουλου, παντρεύτηκε τον Δήμο Χειμώνα που ήρθε
σώγαμπρος από το Πυρί και πήρε προίκα το πα-
τρικό της σπίτι. Απέκτησε 5 παιδιά αλλά έμεινε χή-
ρα ενωρίς. Ο παππούλης μου, γυρνώντας από τη
μαστοριά και ενώ είχε σχεδόν φθάσει στο σπίτι
του, για άγνωστο λόγο έπεσε σε ένα βάτο εκεί κο-
ντά, στην κάτω μεριά του δρόμου και ώσπου να
τρέξουν να τον βγάλουν είχε πεθάνει. Άφησε τα
παιδιά του ανήλικα και η γιαγιά μου ανέλαβε και το
ρόλο του ανδρός της για να τα μεγαλώσει. Τότε
δεν υπήρχε πρόνοια ούτε σύνταξη και η περιουσί-
α ήταν λίγη.
Ένα βράδυ έχασε το μουλάρι της. Το είχε ξε-

βγάλει το πρωί στο βουνό μαζί με τα άλλα μουλά-
ρια του χωριού να βοσκήσει και αυτό δεν γύρισε
το βράδυ όταν γύρισαν  τα άλλα.
Βγήκε να το ψάξει αλλά ήταν σκοτάδι και, αν και

γύρισε σχεδόν όλο το βουνό, δεν το βρήκε γιατί
με το φαναράκι με λάδι που είχε δεν έβλεπε μα-
κριά. Τότε υπήρχαν λύκοι ακόμη στην Πελοπόν-

νησο και ένα μουλάρι μόνο του στο βουνό δεν
ήταν καθόλου ασφαλές τη νύχτα. Την  έπιασε μαύ-
ρη απελπισία. Το μουλάρι ήταν απαραίτητο για την
επιβίωση της οικογένειας που, χωρίς άντρα, δύ-
σκολα τα έβγαζε πέρα. Χωρίς αυτό δεν μπορού-
σαν να σπείρουν, να αλωνίσουν, να κουβαλήσουν
τα ξύλα, να πάνε στο μύλο και γενικά να κάνουν τις
χοντρές δουλειές. Αλλά και στη μαστοριά το έ-
παιρνε ο θείος μου που ήταν γύρω στα 10-12 
χρονών τότε και πήγαινε μαστορόπουλο.
Κουρασμένη και απελπισμένη όπως ήταν έγειρε

στο στρώμα της και τις πρωινές ώρες φαίνεται πως
την πήρε ο ύπνος. Κάποια στιγμή είδε τον άνδρα της
που την άγγιξε στο κεφάλι και της είπε “ìç óôåíï÷ù-
ñéÝóáé ãõíáßêá, êïéìÞóïõ åóý Þóõ÷á êáé ôï ìïõëÜñé ôï
öõëÜù åãþ áðüøå”. Ήταν τόσο ζωηρό το όνειρο
που της φάνηκε σαν πραγματικό και ξύπνησε. Είχε
αρχίσει να χαράζει. Έτρεξε στον Άγιο Κωνσταντίνο
που ήταν θαμμένος ο άνδρα της. Πάνω στον τάφο
του στεκόταν το μουλάρι και την κοίταζε. Δεν υ-
πήρχε τίποτε εκεί να βοσκήσει ένα μουλάρι.
Η ιστορία μοιάζει απίστευτη, είναι όμως αληθι-

νή. Τώρα, θα ειπεί κανείς ότι στη μεγάλη της στενο-
χώρια σκέφθηκε τον άνδρα της, ότι αν αυτός ζού-
σε θα την βοηθούσε και για το λόγο αυτό τον είδε
στον ύπνο της. Πολύ λογικό. Όμως δεν ήταν πολύ
παράξενο να γυρίσει το μουλάρι και να πάει να
σταλίζει πάνω σε ένα τάφο και μάλιστα του πεθαμέ-
νου συζύγου της που είδε στον ύπνο της; Υπάρχουν
και ανεξήγητα πράγματα.

επί πλέον εκεί έρχονταν και  οι εφημερίδες. Το μα-
γαζί αυτό ποτέ δεν έκλεισε και σήμερα το κρατάει 
ανοιχτό  ο γιος του Θ. Τρουπή, Νίκος και το λει-
τουργεί ως ταβέρνα και καφενείο, εκτός από 1-2
μήνες τον χειμώνα. Ας σημειωθεί ότι αυτό είναι το
μακροβιότερο μαγαζί του χωριού, αφού λειτουργεί
σχεδόν συνεχώς από το 1928.

 13) Το καφενείο του Παναγούλη Σχίζα (Μητσιαι-
νούλας). Ήταν απέναντι από το μαγαζί του Θ. Τρου-
πή και σήμερα ανήκει στους κληρονόμους Νίκου Θ.
Σχίζα (Ντρόλα). Το καφενείο αυτό το λειτούργησε
μετά τον Παναγούλη (και τη σύζυγό του  Καλλιόπη) ο
Διονύσης Ι. Βέργος που αγόρασε το οίκημα. Επίσης
κάποια περίοδο το λειτούργησε ως καφενείο και ο
Παρασκευάς Λιατσόπουλος. Πρώτος πάντως που

άνοιξε μαγαζί στο χώρο αυτό ήταν ο Σαμαρολιάς,
που αργότερα μεταφέρθηκε στο υπόγειο του σπιτιού
του Παπαθωμόπουλου.

14) Γενικό Εμπόριο Αθανασίου και Γεωργίου Πα-
ναγόπουλου. Το μαγαζί τους ήταν συνέχεια του καφε-
νείου του Παναγούλη. Παλαιό μαγαζί που άνοιξε το
1927, από τα μεγαλύτερα της περιοχής. Στην αρχή
πουλούσε υφάσματα και αργότερα πρόσθεσε και πολ-
λά άλλα είδη οικιακής χρήσεως κλπ. Λειτούργησε μέχρι
το 1953 που η οικογένεια έφυγε για την Αθήνα. Στη
συνέχεια το λειτούργησε για κάποια χρόνια ο Χρή-
στος Κωνσταντόπουλος, ως παντοπωλείο.

15) Καφενείο Ιωάννη Ν. Μαραγκού.
 Ήταν στον επάνω όροφο του σπιτιού του, στο

επίπεδο του δρόμου, δίπλα από το μαγαζί των Πανα-
γοπουλαίων. Άνοιξε περί το 1954, όταν χτίστηκε το

σπίτι και λειτούργησε περίπου επί μία δεκαετία. Στη
συνέχεια για κάποια χρόνια το λειτούργησε ως κα-
φενείο ο αδερφός του Βασίλης Μαραγκός, αφού ο

συνέχεια στη σελ. 8

Το καφενείο Ι. Μαραγκού (1955-1965), με τη φάτσα
χτισμένη με αγκωνάρια από την Φραζινέττα, την

περιοχή ¨μισελίμη”.
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Προς την εφημερίδα “Αρτοζήνος”,  Αθήναι, 20 Απριλίου 2009
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ. Στις  15-3-2009 στη συνέλευση του Συν-

δέσμου ασχοληθήκατε με διάφορα θέματα που απασχολούν το
χωριό μας και με άνεση χρόνου και με πολλές λεπτομέρειες και
κατά δημοκρατικό τρόπο (όποιος επιθυμούσε ελάμβανε το λόγο)
δώσατε τις πρέπουσες και καλύτερες λύσεις. Ασχοληθήκατε και
με τους πεσόντες ήρωες του χωριού μας αλλά εκεί διαφωνήσατε
και μάλιστα η συγκέντρωσή σας απειλήθηκε με διάλυση. Αυτό με
έκανε να ονειρευτώ να φανταστώ πως θα ένιωσαν οι ψυχές αυτών
των ηρώων όταν έμαθαν αυτά τα γεγονότα και νομίζω ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ
και πάντα κατά τη γνώμη μου, θα μας έλεγαν λίγο-πολύ αυτά τα
οποία σας γράφω παρακάτω. Ίσως μερικοί από εσάς αυτά να τα
αποδεχθείτε και μερικοί να τα απορρίψετε. Εάν υπάρχουν διαφω-
νούντες με τη φαντασία μου ή τη γνώμη μου, εκ των προτέρων τους
ζητώ συγγνώμη και δεν πρόκειται άλλη φορά να τους ενοχλήσω.
Πάντως, εάν θέλετε, δημοσιεύετε αυτά που σας γράφω ως

<<Η φωνή των ηρώων του χωριού μας>>.
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ. Θα παραξενευτείτε που ύστερα από τόσα

χρόνια ήλθε η ώρα να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Και θα έχετε δίκαιο
να απορείτε για αυτή την απόφασή μας. Μάθετε λοιπόν, αγαπητοί
πατριώτες, ότι όλα αυτά τα χρόνια που εμείς είμαστε εδώ στον
κάτω κόσμο όπως εσείς εκεί επάνω τον αποκαλείτε, ποτέ δεν παύ-
σαμε να είμαστε μαζί σας. Πάντοτε η σκέψη  μας είναι κοντά σας,
παρακολουθούμε από αγάπη και ενδιαφέρον όλες σας τις δραστη-
ριότητες της ζωής σας, τις χαρές σας, τις λύπες σας τις επιτυχίες
και τις αποτυχίες σας και συμμετέχουμε σε αυτές. Παρακολουθού-
με τα έργα που κάνετε στο όμορφο χωριό μας, δρόμους, πλατείες,
εκκλησίες, ξενώνες, νεκροταφεία, υδραγωγεία κλπ και χαίρεται η
ψυχή μας. Ιδιαίτερη χαρά νιώθουμε για τη μεγάλη πνευματική και
επαγγελματική πρόοδο των παιδιών σας (Στρατηγοί, δικηγόροι, μη-
χανικοί, γιατροί, αξιόλογοι τεχνίτες κλπ) για την εργατικότητά τους
και για το ήθος τους.

Προ καιρού ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ, για να ξέρετε ότι εμείς από
εδώ όλα τα παρακολουθούμε από ενδιαφέρον και αγάπη, συγκε-
ντρωθήκατε σε κάποιο σημείο στην ΑΘΗΝΑ και όμορφα και αγαπημέ-
να, όπως πάντα σχεδόν, συζητήσατε διάφορα προβλήματα που απα-
σχολούν το χωριό μας. Ένα από τα θέματα που σας απασχολεί και
πολλές φορές το έχετε συζητήσει και άλλες τόσες φορές το έχετε
αναβάλλει και τούτο πάντοτε με πρωτοβουλία δική σας και όχι δική
μας,  ήταν η αναγραφή των ονομάτων μας στη στήλη των πεσόντων,
που θα κατασκευάσετε στο προαύλιο της κάτω Εκκλησίας. Εκεί ΑΓΑ-
ΠΗΤΟΙ ΜΑΣ ακούσθηκαν διάφορα και υπήρξαν διαφωνίες και μάλιστα
οι συζητήσεις πήραν έντονο χαρακτήρα σε σημείο μάλιστα που η
συνέλευσή σας κινδύνευσε να διαλυθεί. Άλλοι έλεγαν ΝΑΙ και άλλοι
ΟΧΙ. Αυτό το γεγονός ΑΓΑΠΗΤΟΙ μας μάς στενοχώρησε πάρα πολύ
και νιώσαμε πίκρα και απογοήτευση, γιατί χωρίς να το θέλουμε
γίναμε αιτία να τσακωθείτε. Ασχοληθήκατε με εμάς τους πεθαμέ-
νους (οι ήρωες ποτέ δεν πεθαίνουν) και σπαταλήσατε χρόνο για
νεκρούς και όχι για ζωντανούς, έτσι γράφτηκε από εσάς βέβαια στην
εφημερίδα σας ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ.

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ. Πρώτη και τελευταία φορά θελήσαμε να
επικοινωνήσουμε μαζί σας (διότι και οι σιωπηλοί πρέπει κάποτε να
μιλάνε, είναι ωφέλιμο για όλους και προπαντός γι αυτούς που μιλά-
νε συνεχώς για διάφορα…) με αγάπη και μόνο με αγάπη να σας
αναφέρουμε πιο κάτω μερικές σκέψεις μας για το καλό όλων μας
για το καλό της ιστορίας του χωριού μας και προπαντός των ε-
περχομένων γενεών του χωριού μας.

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ. Κατά τη μακραίωνη και ένδοξη ιστορία της
φυλής μας       υπήρξαν πολλές και μεγάλες περίοδοι που η πατρίδα
μας κινδύνευσε από διάφορους εχθρούς και μάλιστα σε τέτοιο ση-
μείο που πολλές φορές υποδουλώθηκε και απειλήθηκε με αφανι-
σμό. Κατόρθωσε όμως χάρις στον ηρωισμό και την αυτοθυσία των
τέκνων της να αντιμετωπίσει εχθρικές επιθέσεις και να αποτινάξει
τους ζυγούς της σκλαβιάς. Με μεγάλες θυσίες έσωζε ή επανακτού-
σε την ελευθερία της και φύλαγε τα όσια και τα ιερά της φυλής και
την αξιοπρέπεια του Ελληνικού έθνους. Σε κάποια απ’αυτές τις
δύσκολες περιόδους της πατρίδος μας κληθήκαμε κι εμείς και βρε-
θήκαμε στα διάφορα μέτωπα του πολέμου. Τρέχοντας φύγαμε από
το όμορφο χωριό μας αποχαιρετώντας παιδιά γυναίκες γονείς συγ-
γενείς και δώσαμε το παρόν στα μεγάλα προσκλητήρια της πατρί-
δας. Δεν σκεφτήκαμε τίποτα για τη ζωή μας. Τίποτα άλλο δεν μας
απασχολούσε εκτός από την νίκη. Ένα και μόνο βασάνιζε τη σκέψη
μας, το πώς να αποκρούσουμε τον εχθρό, να μην του επιτρέψουμε

να πατήσει τα άγια χώματα της πατρίδος μας και να φανούμε αντά-
ξιοι των προγόνων μας. ΑΝΤΑΞΙΟΙ ΤΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ, ΤΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ, ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ, ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟ-
ΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ, ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑ-
ΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821. Τρέξαμε και δώσαμε το παρόν στα μέτωπα
του πολέμου της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης, των νησιών
μας (1912-1913), της Μικράς  Ασίας  (1919-1922), του Αλβανικού
μετώπου (1940) για να απελευθερώσουμε άλλοτε σκλαβωμένους
αδελφούς μας από τους Τούρκους και άλλοτε να αποκρούσουμε τον
φασισμό του Μουσολίνι και τον ναζισμό του Χίτλερ. Πολεμήσαμε
σκληρά, αντιμετωπίσαμε όλες τις δυσκολίες του πολέμου με θάρ-
ρος και αυταπάρνηση, προσηλωμένοι στο καθήκον, αλλά η τύχη για
μας ήταν διαφορετική από την τύχη των άλλων συμπολεμιστών μας.
Κάποιο πικρό εχθρικό βόλι μας χτύπησε και πέσαμε στο πεδίο της
μάχης, στο πεδίο της τιμής και άλλους μας έθαψαν συνάδελφοι  στη
πρώτη γραμμή του πυρός και άλλους μας άφησαν άταφους, όταν ο
εχθρός νικούσε, και όρνια και άγρια θηρία (συνέβη κι αυτό πολλές
φορές) κατασπάραξαν τα σώματά μας. Οι δε ψυχές μας πέταξαν
στον Ουρανό κοντά στο χώρο των ΑΓΓΕΛΩΝ   και βρεθήκαμε στο
ΠΑΝΘΕΟΝ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ.

 “Είναι γλυκύς ο θάνατος μόνο όταν πεθαίνουμε για την πατρί-
δα”. Ανδρέας Κάλβος.

 “Στην άμυνα για τη σωτηρία της πατρίδας οφείλεται κάθε εν
γένει μόχθος, κίνδυνος, αγώνας και θυσία”. Δημοσθένης.

Είμαστε τώρα αγαπητοί πατριώτες στον κάτω κόσμο και όταν
ήλθαμε εδώ είδαμε πολλά και παράξενα πράγματα. Περιμέναμε να
δούμε χάος και σκοτάδια και αντί αυτού βρεθήκαμε στο φως, βρεθή-
καμε στον Παράδεισο. Βρεθήκαμε κοντά στους αγγέλους του Θεού.
Είμαστε σ’ ένα παραδεισένιο ξεχωριστό τόπο, μακριά από τους
άλλους θνητούς και συναντήσαμε όλους αυτούς που θυσιάστηκαν
για την πατρίδα μας. Εδώ συναντηθήκαμε με αμέτρητους ήρωες
όλων των πολέμων της πατρίδος μας. Συναντηθήκαμε και είμαστε
πάντα μαζί με τους ήρωες:

—ΤΟΥ ΤΡΩΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. Μιλήσαμε με τον Αχιλλέα, τον Πά-
τροκλο, τον Έκτορα που όταν κινδύνευσε η πατρίδα του και προσπα-
θούσαν οι άλλοι Τρώες να μαντέψουν την έκβαση του πολέμου,
αυτός τους είπε

<ΕΙΣ ΟΙΩΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ>, που ση-
μαίνει το καλύτερο μήνυμα είναι να υπερασπίζεστε την πατρίδα σας.

Μιλήσαμε με τον ίδιο τον Όμηρο και μας συνεχάρη  για την ανδρεί-
α που δείξαμε στους πολέμους και μας θύμισε αυτό που είχε γρά-
ψει εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια: “είναι γλυκύς ο θάνατος για τον
μαχόμενο προς χάριν  της πατρίδος του”  γνωρίζοντας ότι η σύζυ-
γός του και τα τέκνα του βρίσκονται σε ασφάλεια, το δε σπίτι του
παραμένει απαραβίαστο. Είναι πολύ τιμητικό για τη νεότητα το να
πεθαίνει στο πολεμικό πεδίο. Γιατί ένας τέτοιος θάνατος είναι ά-
πειρα προτιμότερος από το να πεθαίνει κάποιος γέρος ή δειλός και
να τον φάνε τα σκυλιά. Η τελευταία αυτή είναι η χειρότερη και
ανείπωτη πιο μεγάλη απ΄όλες συμφορά για έναν άνθρωπο.

—ΤΩΝ ΠΕΡΣΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ. Είδαμε χιλιάδες ήρωες με γυμνα-
σμένα σώματα με δόρατα και ξίφη. Είδαμε Μαραθωνομάχους (μάχη
του ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 490 πΧ) με τους ξακουστούς στρατηγούς (ΜΙΛ-
ΤΙΑΔΗ κλπ) είδαμε τους τριακόσιους του ΛΕΩΝΙΔΑ είδαμε τον ίδιο
τον Λεωνίδα τον βασιλιά της Σπάρτης που με απερίγραπτο θάρρος
ξεστόμισε στον Ξέρξη το “ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ”  (έλα να τα πάρεις) όταν
του ζήτησε να παραδώσει τα όπλα. Του είπαμε και χάρηκε πάρα
πολύ ότι στις ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ του έχουν στήσει ανδριάντα και πάνω
στη μαρμάρινη πλάκα έχουν γράψει “Ω ΞΕΙΝ ΑΓΓΕΛΕΙΝ ΛΑΚΕΔΑΙ-
ΜΟΝΙΟΙΣ ΟΤΙ ΤΗΔΕ ΚΕΙΜΕΘΑ ΤΟΙΣ ΚΕΙΝΩΝ ΡΗΜΑΣΙ ΠΕΙΘΟΜΕ-
ΝΟΙ”. (Ω ξένε, να αναγγείλεις στους πατριώτες μας τους ΣΠΑΡ-
ΤΙΑΤΕΣ ότι εδώ κείμεθα πιστοί στους νόμους τους). Κάθε Σπαρτιά-
τισσα μάνα όταν αποχαιρετούσε το παιδί της και το έστελνε στον
πόλεμο πρόσταζε ή ΝΙΚΗΤΗΣ ή ΣΚΟΤΩΜΕΝΟΣ (Η ΤΑΝ Η ΕΠΙ ΤΑΣ)

—ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (480 πΧ). Τους ατρόμητους
ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ με τον ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ που βούλιαξαν και κατέστρεψαν
τον ΠΕΡΣΙΚΟ ΣΤΟΛΟ του ΞΕΡΞΗ στη ΣΑΛΑΜΙΝΑ και έσωσαν όχι μόνο
την ΕΛΛΑΔΑ αλλά και ολόκληρο το Δυτικό Κόσμο, που και αυτός
ήταν ο πιο πέρα στόχος των Περσών (τι οφείλει η ανθρωπότητα
στην Ελληνική Φυλή. Δυστυχώς αυτά δεν τα γνωρίζουν πολλοί
Έλληνες και αυτοί που τα ξέρουν δεν τα λένε) Είδαμε τον Μεγάλο
Στρατηγό – Πολιτικό της Αρχαίας Αθήνας, τον Περικλή, τον κατα-
σκευαστή του ωραιότερου μνημείου της ανθρωπότητας του ΠΑΡ-
ΘΕΝΩΝΑ, που κρατούσε στα χέρια του τον λόγο που εκφώνησε
στους Αθηναίους για να τιμήσει τους Νεκρούς του Πελοποννησια-
κού πολέμου, τον ΕΠΙΤΑΦΙΟ. Τον παρακαλέσαμε και μας τον διάβα-
σε διότι εμείς δεν τον είχαμε ακούσει.

Μάθαμε πολλά από τον ιστορικό αυτό λόγο του Περικλή. Μάθα-
με πως οι Αθηναίοι τότε τιμούσαν τους Νεκρούς τους στον πόλε-
μο. Μάθαμε για την ευγνωμοσύνη που έμαθαν για τους προγόνους
τους που τους παρέδωσαν την Πατρίδα τους ελεύθερη. Μάθαμε
για το πολίτευμα των Αθηναίων τη Δημοκρατία. Μας έκανε εντύ-
πωση ότι έλεγε πως:

“Ονομάζεται μεν Δημοκρατία γιατί η διοίκηση είναι στα χέρια
των πολλών και όχι των ολίγων, έναντι δε των νόμων είναι όλοι

ίσοι στις ιδιωτι-
κές τους δια-
φορές, ενώ ως
προς τη θέση
τους στο Δημό-
σιο βίο κάθε έ-
νας προτιμάται
για ένα από τα

δημόσια αξιώματα, ανάλογα με την επίδοση που σημειώνει σε
αυτά. Δηλαδή η δημόσιά του σταδιοδρομία εξαρτάται μάλλον από
την ατομική του αξία και όχι από την τάξη την οποία προέρχεται,
ούτε πάλι ένας, ο οποίος είναι μεν φτωχός έχει όμως ικανότητα
να παράσχει κάποια υπηρεσία στην πατρίδα του, εμποδίζεται σε αυτό
από το ότι είναι άγνωστος…”

Για τους νεκρούς του πολέμου ο Περικλής ανάφερε πάρα πολλά.
Μας είπε, όλοι μαζί από κοινού πρόσφεραν στην υπηρεσία της ΠΑΤΡΙ-
ΔΑΣ τα σώματά τους, απολάμβαναν ατομικά κάθε ένας σαν ανταμοιβή,
τρόπον τινά, τον έπαινο, ο οποίος δεν γερνάει ποτέ και τον πιο επίση-
μο τάφο που είναι δυνατόν να αποκτήσει άνθρωπος, δεν εννοώ δε τον
τάφο, στον οποίο έχουν εναποτεθεί τα λείψανά τους, αλλά μάλλον τον
τάφο στον οποίον απομένει μετά θάνατον η δόξα τους και μνημονεύ-
εται αιωνίως σε κάθε παρουσιαζόμενη κάθε φορά ευκαιρία, είτε λόγω
είτε έργω, “γιατί των επιφανών ανδρών τάφος είναι η γη ολόκληρη
(Ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος)”. Την ύπαρξή τους δεν την φανε-
ρώνει μόνο μία επιγραφή μιας στήλης σε κάποιο μέρος της Πατρίδας
τους, αλλά και στα ξένα μέρη είναι εγκαταστημένη μία άγραφη ανά-
μνηση αυτών σκαλισμένη όχι σε κάποιο έργο τέχνης αλλά μάλλον στις
καρδιές ενός εκάστου των ανθρώπων. Τελικά τόνισε ότι “τα βραβεία
της αρετής είναι τα πιο μεγάλα, εκεί συγκαταλέγονται μεταξύ των
πολιτών και οι πιο ενάρετοι άνδρες”.

-Είδαμε όλους τους σοφούς της Ελλάδας (ΚΛΕΟΒΟΥΛΟ, ΧΙΛΩΝΑ,
ΠΕΡΙΑΝΔΡΟ, ΠΙΤΤΑΚΟ, ΣΟΛΩΝΑ, ΒΙΑ και ΘΑΛΗ) τον ΠΛΑΤΩΝΑ, τον
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, τον ΠΥΘΑΓΟΡΑ, τον ΕΥΚΛΕΙΔΗ  και άλλους πάρα πολ-
λούς και τον μεγαλύτερο όλων τον ΣΩΚΡΑΤΗ. Είχε ένα χαρτί στα χέρια
του που έγραφε αυτό που πάντα δίδασκε τους Αθηναίους στους
δρόμους΅

“Πατρός τε και Μητρός τε και των άλλων προγόνων απάντων
τιμιώτερον και σεμνότερον και αγιώτερον εστί η ΠΑΤΡΙΣ και εν
μείζονι μοίρα και παρά Θεοίς και παρ΄ανθρώποις, τοις νουν έχουσιν”
(και από τον Πατέρα και από την Μητέρα και από όλους τους άλλους
προγόνους πολυτιμότερο, σεβαστότερο και αγιότερο αγαθό είναι η
ΠΑΤΡΙΔΑ  τιθέμενη σε ανώτερη από όλα γενικά τα άλλα μοίρα, τόσο
από Θεούς όσο και από συνετούς ανθρώπους.

-Συναντήσαμε τους Αρχαίους ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ τους μαχητές της ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑΣ μας  που με τον μεγάλο τους ΣΤΡΑΤΗΓΟ τον ΜΕΓΑ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟ τον Μέγα Στρατηλάτη όλων των εποχών κατάκτησαν την
Περσική Αυτοκρατορία, απάλλαξαν την Ελλάδα από τη μακρόχρονη
απειλή των ΠΕΡΣΩΝ και διέδωσαν τον Ελληνικό πολιτισμό στα βάθη
της Ασίας (μέχρι τον Ινδό ποταμό).

-Συναντήσαμε τους ήρωες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας τον μαρ-
μαρωμένο ΒΑΣΙΛΗΑ τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ τον ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ που σαν
απλός στρατιώτης με το ξίφος στο χέρι όρθιος και ατρόμητος έπεσε
ηρωικά πάνω στα  τείχη της ΠΟΛΗΣ, τυλιγμένος με τη δόξα της ΑΥΤΟ-
ΚΡΑΤΟΡΙΑΣ για σάβανό του. Αν και βέβαιος σχεδόν ότι η πόλη θα
πέσει (ήταν θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει) δεν δείλιασε σαν
άλλος ΛΕΩΝΙΔΑΣ να πολεμήσει για να σώσει τη Δόξα και την Τιμή της
ΠΟΛΗΣ και να απαντήσει άφοβα και αγέρωχα στο αίτημα του ΣΟΥΛ-
ΤΑΝΟΥ να παραδώσει την ΠΟΛΗ “Την πόλιν ου σοι δίδομεν, κοινή
γαρ γνώμη πάντες  αυτοπροαιρέτως αποθανούμεθα και ου φεισό-
μεθα της ζωής ημών” (την ΠΟΛΗ δεν σου την παραδίδουμε όλοι
μας αυτοπροαίρετα έχουμε αποφασίσει να αποθάνουμε και δεν
υπολογίζουμε τη ζωή μας). Μέσα σε κάθε Ελληνική ψυχή ποτέ δεν
πρέπει να σβήσει ο πόθος και το όνειρο ότι “πάλι με χρόνια με
καιρούς πάλι δικά μας θάναι”  (Δεν σώζεται η ΠΑΤΡΙΔΑ ούτε
εξασφαλίζεται η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ χωρίς ιδανικά και ΘΥΣΙΕΣ )Παρασκευοπούλου 4 - Περιστέρι

Τηλ.: 2105770003

Δερμάτινα νδύματα
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ

Με την ευκαιρία του άρθρου του στρατηγού Ι. Δάρα και
αναφορικά  με  όσα έχουν συζητηθεί κατά καιρούς στο
Σύνδεσμο και έχουν γραφτεί στην εφημερίδα, σχετικά με
“Ηρώα, Μνημεία, Μνημόσυνα, Ήρωες, Πεσόντες κλπ”  κρί-
νουμε σκόπιμο να δημοσιεύσουμε και δύο σχετικά ποιή-
ματα των δύο αείμνηστων λογοτεχνών του χωριού μας,
Μαρίας Παναγοπούλου και Θοδωρή Τρουπή.
Γράφει η Μαρία στο ποίημα με τίτλο

Μνημόσυνο:
Δεν ήσαν οι νεκροί
που περίμεναν το ψυχοσάββατο.
Είμαστε εμείς,
που είχαμε ανάγκη  να τους θυμηθούμε.

Και ο θοδωρής στο ποίημα με τίτλο

Ψυχο-Σάββατο:
Τον Αρτοζήνο αποχαιρέταγε
-χαλκωματένιος μεσοπέλαγα-
ο Ήλιος από το Κατάκωλο.

Στην εκκλησιά μοσχοβολάγανε
Οι προσφορές, τα μοσχολίβανα,
Τα ρόδια, οι δυόσμοι και τα μάραθα.
Τα ψυχοχάρτια σιγοδιάβαζε
Ο παπά-Γιάννης και στης μνήμης μου
τ΄αλώνι πανηγύρι σταίνανε
οι ζωντανοί μ΄αυτούς που φύγανε.
Κι εγώ ένα κεράκι άναβα
από συνήθεια για να καίγεται
και σιωπηλός σταυροκοπιόμουνα.

Και μόνο ένας δεν ερχότανε
στη μνήμη μου... -έφυγε στα τριάντα του-.
Ήτανε ο πατέρας, που δεν γνώρισα...

Β Ε Ρ Γ Ε Τ Η Σ
ΕΝΔΥΜΑΤΑ Αθήνα:

Πραξιτέλους 1  Τηλ. 210-3236116,
3254768

Χαλκίδα: Ερμού 48
Τηλ. 22210-26051, 83859



Aρ τ ο ζ ή ν ο ς 7Μάιος - Ιούνιος 2009

ΠΡΟΤΑΣΗ ΗΛΙΑ ΜΠΟΡΑ-ΝΤΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ
Ausbau 12,
16775 Lφwenberger Land,

04.05.2009, Germany, Τηλέφωνο:
0049 33088 50689.
Προς το Διοικητικό Συμβού-

λιο του Συνδέσμου Σερβαίων Αρ-
καδίας.
Αγαπητοί συμπατριώτες! Συγ-

χαρητήρια για την éóôïóåëßäá
που οργάνωσε για τον Σύνδεσμο
ο Χρήστος Δημητρόπουλος. Την
θαυμάζουν ακόμη και άτομα που
ασχολούνται επαγγελματικά με τέτοιου είδους
εργασίες. Ένας γνωστός μου Ελληνοαμερικανός
Καθηγητής στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερο-
λίνου με καταγωγή των γονέων του από την Καν-
δήλα την είδε σαν πρώτος και με συνεχάρη σαν
Σερβαίο. Τα συγχαρητήρια ανήκουν πρώτα από
όλα στον Χρήστο και μετά σε εσάς του ΔΣ. Στο
νέο ΔΣ και στον νεοεκλεγέντα συνομήλικο Πρό-
εδρο, ÈïäùñÞ, εύχομαι καλή τύχη στην δια-
χείριση των υποθέσεων του Συνδέσμου. Ευχά-
ριστο είναι το γεγονός ότι προθυμοποιήθηκαν
και νέοι συμπατριώτες να δραστηριοποιηθούν
στο ΔΣ. Ελπίζω η νέα αυτή γενεά να δώσει ώθη-
ση, και σε ορισμένα θέματα, νέα κατεύθυνση στην
πολιτική του ΔΣ. Η κριτική τοποθέτηση εκπρο-
σώπων αυτής της γενεάς στην ΓΣ του Μαρτίου
2008 με κάνει αισιόδοξο. Ελπίζω να την λάβετε
σοβαρά υπ’ όψιν.

Óêïðüò êáé èÝìá áõôïý ôïõ ãñÜììáôïò
ìïõ äåí åßíáé ï ßäéïò ìå ôïí ìÝ÷ñé óÞìåñá
óõíçèéóìÝíï ôçò áëëçëïãñáößáò ìïõ ìå ôï
ÄÓ ôïõ ÓõíäÝóìïõ !!!
Σας προτείνω, επειδή έχω ασχοληθεί  λίγο με

την ιστορία της Εθνικής Αντίστασης και των γε-
γονότων του Εμφυλίου, να γράψω για δημοσί-
ευση στο Αρτοζήνο μια σειρά εκθέσεις για βα-
σικά γεγονότα της εποχής εκείνης. Π.χ. Γοργοπό-
ταμος, μάχες Βουρλιά, Δημητσάνας, Τροπαίων,
Καλαβρύτων, Βυτίνας, Λεωνιδίου, Αη Βασίλη,
Σπάρτης, Ίσαρη, Στρέζοβας, Χαράδρα Καμπό-
νας-Βάγγου, Αμαλιάδας, κλπ. Επίσης σκοπεύω
να αναφερθώ σε βασικά γεγονότα που επηρέα-
σαν αποφασιστικά την κατάσταση στους κόλ-
πους του Δημοκρατικού Στρατού Πελοποννή-
σου (ΔΣΠ) π.χ. καταδίκη από ανταρτοδικείο  και
εκτέλεση από τον ΔΣΠ του Ταγματάρχη του ΔΣΠ
Αλέκου Τσουκόπουλου. Οι εκθέσεις αυτές θα
αναφέρονται αποκλειστικά στην συγκεκριμένη
περίπτωση. Η γενική πολιτική κατάσταση εκεί-
νης της εποχής δεν θα αποτελέσει θέμα αυτών
των εκθέσεων.

¸íá Üëëï èÝìá ðïõ ðñïôåßíù, áöïñÜ åðß-
óçò ôçí ßäéá ðåñßïäï, åßíáé ìéá óåéñÜ âéï-

ãñáöéêþí óçìåéùìÜôùí âáóé-
êþí óôåëå÷þí ôïõ ÄÓÐ (á-
íôáñôþí) ð.÷. ÃêéïõæÝëçò, Ñï-
ãêÜêïò, ÐÝñäéêáò, ÐÜíïò Ãå-
ùñãüðïõëïò (îÜäåëöïò ôïõ
óõììáèçôïý ìáò óôï ÃõìíÜ-
óéï Ëáãêáäßùí), Êïíôáëþíçò,
ÌðåëÜò, Ê. Êáíåëëüðïõëïò,
ÎõäÝáò, Íßêïò ÆùãñÜöïò
(ãéá ôïõò ãéáôñïýò áíÜìåóá
óáò, áñãüôåñá éäéïêôÞôçò ôçò
êëéíéêÞò Áãßá Ëáýñá óôç ÍÝ-

á Éùíßá), ÁèçíÜ ÌðåíÝêïõ, Áóðáóßá Äáóêá-
ëïðïýëïõ êëð. Èá ðáñáìåßíù, åêôüò öõóé-
êÜ áðü ôçí áíáôßíáîç ôçò ãÝöõñáò óôïí Ãïñ-
ãïðüôáìï ðïõ áðïôÝëåóå ðïëåìéêÞ ðñÜîç
ìå ðáãêüóìéá ôüôå áðÞ÷çóç, óå ãåãïíüôá
ðñþôá ôçò ðåñéï÷Þò ìáò êáé ãåíéêüôåñá ôçò
ÐåëïðïííÞóïõ.
Είμαι σύμφωνος, πως πρέπει να τελειώσει και

έμπρακτα το „Ìåôá-åìöõëéïðïëåìéêü êëßìá“
(ευχαριστώ τον Ηλία Χειμώνα που με δίδαξε
αυτόν τον ορισμό), που επικρατούσε για δεκα-
ετίες στην πατρίδα μας και καθόριζε τόσο την
εξωτερική  όσο και êõñßùò ôçí åóùôåñéêÞ ðï-
ëéôéêÞ. Ο Αρτοζήνος μπορεί σε μια σχετικά μι-
κρή ομάδα ανθρώπων που τον διαβάζουν και
δεν έχουν την ευκαιρία η το μεράκι να ασχο-
λούνται διεξοδικά με το παρελθόν, να βοηθή-
σει σε αυτήν την προσπάθεια.
Οι πηγές  στις οποίες θα στηριχθώ είναι

στην πλειοψηφία „áñéóôåñþí“ συγγραφέων.
Είναι συγγραφείς που έδρασαν εκείνη την ε-
ποχή σαν αντάρτες Αξιωματικοί του ΔΣΠ (π.χ.
Καμαρινός και Μπελάς) με προσωπικές εμπει-
ρίες, η σαν κριτικοί επιστήμονες (Ρουμελιώ-
της), καθώς  επίσης αυτόπτες μάρτυρες. Σερ-
βαίοι δεν πρόκειται να αναφερθούν σε καμιά
περίπτωση. Δυστυχώς δεν έχω πρόσβαση, λό-
γω του ότι ζω στην Γερμανία, σε Ντοκουμέ-
ντα-Μαρτυρίες τότε κυβερνητικών παραγό-
ντων για τις ίδιες περιπτώσεις, όπως π.χ.
στρατιωτικών διοικητών κλπ, εκτός φυσικά
από παραπομπές. Αν ζούσα στην Ελλάδα θα
φρόντιζα φυσικά να διασταυρώσω τις πλη-
ροφορίες. Αν το θέμα που σας προτείνω το
βρίσκετε ενδιαφέρον, γράψτε μου ένα γράμ-
μα με τις σκέψεις τις δικές σας, για να κατα-
στρώσουμε ένα κοινό πρόγραμμα. Ο φίλος
Παναγής Δάρας θα μπορούσε να σας βοηθή-
σει και πιθανώς να σας εκπροσωπήσει στην
οργάνωση αυτού του προγράμματος, διότι
νομίζω πως και αυτός έχει ασχοληθεί με τα
γεγονότα εκείνης της περιόδου.

Ìå öéëéêïýò ÷áéñåôéóìïýò, Íôüñïò

Απάντηση Συνδέσμου στην επιστολή Ηλ. Μπόρα
Αγαπητέ Ηλία. Κατ΄αρχάς σε ευχαριστούμε

για τα καλά σου λόγια για την ιστοσελίδα και τις
ευχές σου για τον Σύνδεσμο. Πράγματι κάναμε
μια σοβαρή προσπάθεια για να δώσουμε, στους
πατριώτες μας κυρίως αλλά και στον υπόλοιπο
κόσμο, μια ποιοτική ιστοσελίδα, που να ευχαρι-
στεί και να ενημερώνει. Ο Χρήστος Δημητρό-
πουλος έκανε πολύ κόπο να χτίσει το σκελετό
και να λύσει πολλά τεχνικά προβλήματα. Χωρίς
αυτόν πιστεύουμε πως δεν θα κάναμε αυτή τη
δουλειά. Βέβαια και εμείς προσπαθήσαμε και
προσπαθούμε, με την συνεχή εισαγωγή νέων
άρθρων, την επιλογή κατάλληλων θεμάτων, φω-
τογραφιών, video κλπ., να την εμπλουτίζουμε
διαρκώς και να την κρατούμε στο ύψος που
της αξίζει.
Αναφορικά με την πρόταση σου να ερευνή-

σεις και να συγγράψεις γεγονότα και ανθρώ-
πους της Κατοχής, της Εθνικής Αντίστασης,
του Εμφυλίου την βρίσκουμε ενδιαφέρουσα.
Σε συγχαίρουμε γι΄ αυτή σου την πρωτοβουλί-
α, για ένα τόσο σοβαρό θέμα, μακάρι να επιτύ-
χεις και ευχόμαστε το παράδειγμά σου να το
μιμηθούν και άλλοι πατριώτες. Οι πληροφορίες
για ιστορικά γεγονότα πρέπει να αξιολογούνται
με τον πλέον αντικειμενικό τρόπο, να διασώζο-
νται και να παραδίδονται στις επόμενες γενιές.
(Ένας Τόπος που αγνοεί την ιστορία του, δεν
έχει μέλλον). Με την έννοια αυτή το έργο σου
θα ήταν πολύτιμο. Και αντίθετα με την άποψη
που εκφράζεις, να μη χρησιμοποιήσεις πηγές
και αυτόπτες μάρτυρες Σερβαίους, εμείς θα λέ-
γαμε να το επιδιώξεις και να το κάνεις. Θα βρεις
το χρόνο και τον τρόπο να επικοινωνήσεις και
να πάρεις συνεντεύξεις, έγγραφα και ότι άλλο
θα πρέπει να διασωθεί και να μη λησμονηθεί,
μόλις οι πρωταγωνιστές φύγουν από τη ζωή.
Να γράψεις και ονόματα Σερβαίων, γιατί αυτά
ενδιαφέρουν το χωριό μας. Οι αλήθειες πρέπει
να λέγονται, αρκεί να είναι τεκμηριωμένες.
Αν έχεις διαβάσει το διήγημα του Θοδωρή

Τρουπή “τα παράσημα” (το έχουμε στην ιστο-
σελίδα), εκεί φαίνεται ότι ο Πάνος Κουτσαν-
δριάς έχει στοιχεία που σκόπευε να τα δώσει
στον αείμνηστο Θοδωρή κάποτε. Δεν ξέρουμε
αν τα έδωσε και ο Θοδωρής δεν υπάρχει πια για
να τον ρωτήσουμε. Μπορείς όμως να αποταν-
θείς στον Πάνο και να μάθεις. Οι αναφορές που
σκέφτεσαι σε γενικότερα γεγονότα εκείνης
της περιόδου αναμφισβήτητα έχουν την αξία
τους, όμως είναι βέβαιο πως αν κάποιος θελή-
σει να αναζητήσει τέτοια στοιχεία μπορεί να
βρει από πολλές πηγές. Δεν παραγνωρίζουμε
πάντως το γεγονός πως όσο περισσότερες πη-
γές υπάρχουν για κάποια γεγονότα, τόσο πε-
ρισσότερο προσεγγίζεται η αλήθεια.

  Ειδικότερα σε ότι αφορά την δημοσίευση
στον Αρτοζήνο, θεωρούμε πως χρειάζεται πολ-
λή προσοχή και μεγάλη περίσκεψη, για να υ-
πάρξει η μέγιστη δυνατή αντικειμενικότητα
και η αποδοχή εάν είναι δυνατόν από το σύνο-
λο σχεδόν των πατριωτών. Ασφαλώς δεν μπο-
ρεί να δημοσιευθεί εκεί τόση πολλή ύλη που
ενδεχομένως συγκεντρώσεις και η οποία ανα-
πόφευκτα, ίσως, θα έχει κάποια δόση πολιτι-
κής χροιάς. Θα μπορούσε πάντως κάποιο κεί-
μενο, με την ευκαιρία κάποιας επετείου να δη-
μοσιευθεί. Ακόμη καλύτερα θα ήταν αν μπο-
ρούσαν να δημοσιευθούν ταυτόχρονα δύο κεί-
μενα, ένα από κάθε πλευρά, ώστε οι αναγνώ-
στες να κρίνουν αφού “...αμφείν τον μύ-“...αμφείν τον μύ-“...αμφείν τον μύ-“...αμφείν τον μύ-“...αμφείν τον μύ-
θον ακούσαι...”,θον ακούσαι...”,θον ακούσαι...”,θον ακούσαι...”,θον ακούσαι...”, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι
μας πρόγονοι.  Έτσι και αλλιώς το σπουδαίο
είναι να συγκεντρωθεί η ύλη, που έχει σχέση
με τα γεγονότα στο χωριό μας και τη γύρω
περιοχή και να καταγραφεί. Μετά μπορεί να
εκδοθεί χωριστά (η να συμπεριληφθεί σε κά-
ποια γενικότερη έκδοση του Συνδέσμου, που
να περιλαμβάνει και άλλες απόψεις πατριωτών
για το ίδιο θέμα) ή και να δημοσιευθούν κάποια
κομμάτια, ή τέλος να αρχειοθετηθεί στο γρα-
φείο του Συνδέσμου, για μελλοντική αξιοποίη-
ση. Να είσαι βέβαιος πως θα έρθει η ώρα που
θα εκτιμηθεί η αξία της (...κάθε πράγμα στον
καιρό του...).
Με την ευκαιρία κάνουμε πρόταση  σε ό-

ποιον  πατριώτη μπορεί να καταγράψει γεγο-
νότα της εποχής της Κατοχής, της Εθνικής
Αντίστασης και του Εμφυλίου στο χωριό μας,
να το κάνει και να προσφέρει τα στοιχεία στο
Σύνδεσμο, για να αξιοποιηθούν κατάλληλα. Και
αν μας επιτρέπεις αγαπητέ φίλε, θέλουμε να
σου εκφράσουμε και μια γενικότερη άποψη.
Στην παρουσίαση των στοιχείων που θα κά-
νεις, προσπάθησε να αποστασιοποιηθείς όσο
γίνεται περισσότερο από συμπάθειες και πολι-
τικές αντιλήψεις και να καταγράψεις τα γεγο-
νότα όσο ποιό αντικειμενικά γίνεται. Να είσαι
βέβαιος πως οι αναγνώστες θα το εκτιμήσουν
αυτό. Κανείς μας δεν πρέπει να ξεχνάει ότι ο
μέγας ιστορικός Θουκυδίδης, που έγραψε ι-
στορία την περίοδο που η πατρίδα του (Αθήνα)
βρισκόταν σε πόλεμο με τους Σπαρτιάτες, δεν
θεώρησε τον εαυτό του στρατευμένο -επειδή
ήταν Αθηναίος- και δεν παρέλειψε να καταγρά-
ψει τις αρετές των Πελοποννησίων και τα
σφάλματα των συμπολιτών του!!
Ευχαριστούμε και σε συγχαίρουμε ακόμη και

για τις πληροφορίες που μας έστειλες σχετικά
με τον μέχρι τώρα αγνοούμενο  πατριώτη, Χρή-
στο  Νικ. Τρουπή. (Καλπακίδη).

Με φιλικούς χαιρετισμούς, Το ΔΣΜε φιλικούς χαιρετισμούς, Το ΔΣΜε φιλικούς χαιρετισμούς, Το ΔΣΜε φιλικούς χαιρετισμούς, Το ΔΣΜε φιλικούς χαιρετισμούς, Το ΔΣ

-Στη συνέχεια φτάσαμε σε ένα μέρος που ανα-
παύονται οι ήρωες της ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ τα πα-
λικάρια του 1821. Είδαμε τους Αρματολούς και
τους κλέφτες. Τον ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, τον ΚΑΡΑΪ-
ΣΚΑΚΗ, τον ΝΙΚΗΤΑΡΑ τον ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ και χι-
λιάδες άλλους Έλληνες που έδωσαν τη ζωή τους
για την ΠΑΤΡΙΔΑ. Μοραΐτες, Ρουμελιώτες
Νησιώτες και πολλούς άλλους από όλα τα μέρη
της Πατρίδας μας. Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ χαρούμε-
νος και γελαστός όλους τους χαιρετούσε και
τους καμάρωνε. -Προχωρώντας φτάσαμε στους
ήρωες των ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ (1912-13)
της ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (1919-1922)
και του πολέμου του 1940, σε μία περιοχή όπου
αναπαύονται από τότε οι ψυχές μας.

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ. Είμαστε πολύ χαρού-
μενοι και υπερήφανοι διότι πολεμήσαμε και με-
γαλώσαμε την ΕΛΛΑΔΑ μας. Απελευθερώσαμε
από τον τουρκικό ζυγό τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, την ΗΠΕΙ-
ΡΟ, τη ΘΡΑΚΗ μας. Είπαμε το ΟΧΙ και αποκρού-
σαμε τα επτά εκατομμύρια λόγχες του Μουσολί-
νι στα ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΒΟΥΝΑ και τις τεθωρακισμένες

Μεραρχίες του ΧΙΤΛΕΡ στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑ μας (Μπέλες, Ρούπελ κλπ). Ο ηρωισμός
των Ελλήνων Στρατιωτών στον πόλεμο του ΄40
και ο δικός μας που πέσαμε στα πεδία των Μα-
χών και αυτών που επέζησαν εξανάγκασαν τους
μεγάλους της εποχής να δηλώσουν. Μέχρι τώ-
ρα λέγαμε ότι οι ΕΛΛΗΝΕΣ πολεμούν σαν ήρω-
ες, στο εξής θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούν
σαν ΕΛΛΗΝΕΣ (Δήλωση του ΠΑΤΕΡΑ της ΝΙ-
ΚΗΣ ΤΣΩΡΤΣΙΛ). Για να είμαι συνεπής έναντι
της ΙΣΤΟΡΙΑΣ υποχρεούμαι να δηλώσω ότι ο
ΕΛΛΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ήταν ο μόνος που μας
αντιμετώπισε με θάρρος και απερίγραπτο η-
ρωισμό στο ΠΕΔΙΟ της ΜΑΧΗΣ (ΧΙΤΛΕΡ).

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ. Όλα τα παραπάνω
που αναφέραμε εσείς λίγο-πολύ τα γνωρίζε-
τε τα έχετε ακούσει από τους γονείς σας τους
Δασκάλους σας, διότι σαν ελεύθεροι πολίτες
πήγατε στα σχολεία, στα Πανεπιστήμια και σε
διάφορες άλλες σχολές. Εμείς τα περισσό-
τερα δεν τα ξέραμε διότι τα χρόνια εκείνα
ούτε καλά σχολεία είχαμε ούτε προφθάσαμε
να σπουδάσουμε. Μάθαμε μόνο λίγα γράμμα-
τα μόνο ανάγνωση και γραφή και μερικοί κα-
θόλου. Πήγαμε όμως όταν μας κάλεσε η ΠΑ-
ΤΡΙΔΑ πρόθυμα στα διάφορα μέτωπα του πο-
λέμου διότι μέσα στην καρδιά μας είχαμε με-
γάλη αγάπη γι αυτήν. Πετάξαμε το αλέτρι
στα χωράφια, το μυστρί και το σφυρί στις
σκαλωσιές και το ραβδί στις στάνες και στα
μαντριά και τρέξαμε σχεδόν ξυπόλυτοι στα
σύνορα να πολεμήσουμε για τη ΛΕΥΤΕΡΙΑ και
για τα όσια και τα ιερά της φυλής μας. Και
όλοι εμείς, σκοτωμένοι και επιζήσαντες ε-
λευθερώσαμε σκλαβωμένους αδελφούς  και
κρατήσαμε την ελευθερία στους ελεύθερους.

Φύγαμε από τη ζωή αφήνοντας πίσω μας αδέλ-
φια, μάνες, πατεράδες και μερικοί από εμάς γυ-
ναίκες έγκυες και νεογέννητα παιδιά. Δεν προ-
φθάσαμε να χαρούμε τη ζωή, να χαρούμε παιδιά
οικογένειες συγγενείς και φίλους και να χορτά-
σουμε και εμείς τα καλά της ζωής. Νιώθουμε
όμως αγαπητοί ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ευτυχείς διότι μπο-
ρέσαμε και κάναμε το καθήκον μας προς την
ΠΑΤΡΙΔΑ και δεν θα στενοχωρηθούμε εάν δεν
γράψετε τα ονόματά μας σε μαρμάρινες στή-
λες. Όταν εμείς πολεμούσαμε δεν προσβλέ-
παμε στις τιμές που θα μας έκανε η ΠΑΤΡΙΔΑ,
στο στήσιμο ανδριάντων και στηλών ηρώων.
Πολεμούσαμε για να κρατήσουμε τη γη μας ε-
λεύθερη.

Εμείς τέλος ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ, θέλουμε να είστε
πάντα αγαπημένοι και να μη μαλώνετε για μας.
Να προοδεύετε πάντοτε και να φροντίζετε πε-
ρισσότερο, όχι τα υλικά αγαθά τα οποία στο χρό-
νο λίγο αντέχουν, αλλά για τα πνευματικά α-
γαθά τα οποία ουδέποτε ο χρόνος μπορεί να
απαλείψει. Να φυλάσσετε μέσα σας πάντοτε τα
ΙΔΑΝΙΚΑ και τις αξίες της φυλής μας και προ-
παντός ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ, να είστε πάντοτε έτοιμοι
να θυσιαστείτε όταν η ΠΑΤΡΙΔΑ
μας κινδυνεύσει. Αυτό θα είναι
το αιώνιο και μεγαλύτερο μνη-
μόσυνο που θα κάνετε για εμάς.
Τίποτε άλλο δεν σας ζητούμε.
ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ
ΑΛΛΟ – ΤΟ ΑΞΙΖΕΙ! Και διατη-
ρείστε την πάντα ΕΛΕΥΘΕΡΗ και
όλα τα παραπάνω που σας γρά-
ψαμε να τα λέει κάθε σας γενιά
στην επόμενη.

Σχόλιο Αρτοζήνου
Ευχαριστούμε τον αγαπητό πατριώτη, στρατη-

γό ε.α. Ι. Γ. Δάρα για το εξαιρετικό άρθρο του,
που κατά τη γνώμη μας αποτελεί παρακαταθήκη
για τις νεότερες γενιές των πατριωτών, οι ο-
ποίες όχι μόνο δεν έζησαν σε περιόδους πολέ-
μων αλλά και δεν διδάχθηκαν ιστορία, όσο και
όπως θα έπρεπε.  Σε ότι αφορά στην αναγραφή
ονομάτων, ασφαλώς οι νεκροί ήρωες δεν
προσβλέπανε σε αυτό όταν θυσιάστηκαν για την
πατρίδα, ούτε έχουν το έχουν ανάγκη. Εμείς οι
ζωντανοί είμαστε που έχουμε την ανάγκη να
τους τιμήσουμε και να τους αναδείξουμε πρότυ-
πα προς μίμηση. Η αναγραφή θα χρησιμεύσει και
ως μέσο παιδείας των νέων, που αυτή την επο-
χή της ισοπέδωσης των αξιών, έχουν ανάγκη
από πρότυπα.     Πάντως, η απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης, για αναγραφή όλων των ονομά-
των των πατριωτών που έχασαν τη ζωή τους
στους αγώνες του ΄Εθνους (ή συνεπεία τούτων)
ελήφθη με απόλυτα δημοκρατικές διαδικασίες,
που σίγουρα θα τις ενέκρινε και ο ...Περικλής
και ευελπιστούμε ότι θα γίνει σεβαστή από ό-
λους.
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Tα Οικονομικά μας
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B O M A R
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Μαρία Αν. Μπόρα
Καρύστου 12 Πετρούπολη Τηλ. 210-5010550

ΕΘΝΙΚΗ
Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Κάντε το καλύτερο δώρο στον εαυτό σας
και το παιδί σας. Εξασφαλίστε το
εγγυημένο ποσό των 27.500 ευρώ

-για τις σπουδές του.
-η την επαγγελματική του αποκατάσταση.

ΜΕ 3 ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΟΝΟ.
ΟΛΓΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Ασφαλιστική Σύμβουλος.
210-9090050, 210-5137994, 694413933

ΕΣΟΔΑ 17.4.2009  ΜΕΧΡΙ 9.6.2009
1160 Σχίζας Παναγ. του Βασ. ....................... 30€
1161 Κερμπεσιώτης Παν. .............................. 50€
1162 Κερμπεσιώτης Ιωάννης ....................... 50 €
1155 Δάρας Ιωάννης του Ανδ. ...................... 50€
1156 Τρουπής  Αρ.Νικόλαος ........................ 50€
1157 Παναγόπουλος Γ.Ηλίας ....................... 25€
1158 Παναγόπουλος Χρίστος ....................... 25€
1159 Παναγόπουλος Φώτης ......................... 20€
362   Σχίζας Παν. Γεώργιος ....................... 120€
363   Αναστασόπουλος Ι.Χρ. ....................... 100€
 (Στη μνήμη Γ. Αναστασόπουλου)
846    Κουτσανδρέας Πανος ......................... 50€
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ..................... 570 €

ΕΞΟΔΑ 17.4.2009  ΜΕΧΡΙ   9.6.2009
47    Αμοιβή τεχνίτη πέτρας ................. 1.001,40€
39    Γραφική  ύλη .................................... 38,19€
40    Αφοι Ρούσου  (Αγορά πέτρας ) ...... 500,00€
41    Χαρτικά .............................................. 9,60€
42    Ταχυδρομικά εφημερίδας ............... 215.00€
43    Τυπογραφείο για εφημερίδα .......... 392,45€
44     ΔΕΗ ................................................. 33,80€
45     ΟΤΕ ................................................. 36,30€
46     Κοινόχρηστα ................................. 123,43€
47     Αλουμινοκατασκευές (έναντι ) ... 8.000,00€

   ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟΔΩΝ ...10.350,17€

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ servou.gr

Όπως διαπιστώνουν οι επισκέπτες της ιστο-
σελίδας servou.gr σε πολλά άρθρα υπάρχει με-
γάλη επισκεψιμότητα (σε κάθε άρθρο αναγρά-
φετε από το σύστημα ο αριθμός επισκέψεων).
Στο διάστημα των 4 μηνών που έχει αναρτηθεί

η παραπάνω ιστοσελίδα (Φεβρουάριος-Ιούνιος
2009), οι επισκέψεις σε αρκετά άρθρα  έχουν
ξεπεράσει τις χίλιες ή τις προσεγγίζουν. Χαιρό-
μαστε γι αυτό και συνιστούμε σε όλους να βρουν
τον τρόπο, αν μέχρι σήμερα δεν τον έχουν βρει,
να επισκεφθούν αυτή την όαση ενημέρωσης, δια-
σκέδασης και πολιτισμού και να απολαύσουν κά-
ποια από τα 400 και πλέον άρθρα που έχουν
αναρτηθεί. Επειδή στην ιστοσελίδα δεν υπάρχει
το πρόβλημα του χώρου, όπως στην εφημερί-
δα, υπάρχει η δυνατότητα για πολλά άρθρα, πολ-
λές φωτογραφίες, ακόμη και video (ήδη έχει α-
ναρτηθεί ένα video για το χωριό, που τράβηξε
επεξεργάστηκε και ανάρτησε ο τ. πρόεδρος του
Συνδέσμου κ. Ηλίας Χειμώνας και επεξεργάζε-
ται άλλα δύο). Προς διευκόλυνση, σας ενημε-
ρώνουμε ότι στην πρώτη (αρχική) σελίδα  υ-
πάρχει στο menu (περιεχόμενα), που βρίσκεται
στο αριστερό μέρος, μία κατηγορία με τον τί-
τλο sitemap (χάρτης ιστοσελίδας). Πατώντας
εκεί, σας εμφανίζονται κατά κατηγορία οι τίτλοι
όλων των άρθρων που περιέχονται στην ιστο-
σελίδα. Έτσι δεν χρειάζεται να ταλαιπωρείστε
ψάχνοντας τα άρθρα μέσα από τις ενότητες και
κατηγορίες. Στο μέσον της πρώτης σελίδας υ-
πάρχει η πρώτη παράγραφος από 6 ξεχωριστά
άρθρα, με τη δυνατότητα άμεσης επίσκεψης στο
πλήρες άρθρο, πατώντας τη λέξη “ΠΕΡΙΣΣΟΤΕ-
ΡΑ” που βρίσκεται στο τέλος του καθένα από
αυτά τα “άρθρα”. Κάθε 15 περίπου ημέρες αλλά-
ζουμε τα άρθρα αυτά με 6 άλλα. Έτσι υπάρχει η
δυνατότητα να επισκεφθεί κανείς σταδιακά όλα
σχεδόν τα άρθρα, παρακολουθώντας την πρώ-
τη σελίδα.  Φροντίζουμε τα άρθρα αυτά να είναι
αντιπροσωπευτικά  τόσο από πλευράς περιεχο-
μένου, όσο και από πλευράς αντιπροσώπευσης

των πατριωτών.
Στο κάτω μέρος της πρώτης σελίδας υπάρ-

χουν 3 χωριστές ενότητες που αξίζει να δώσετε
ιδιαίτερη προσοχή.

-Στην αριστερή, με τίτλο “ΔΗΜΟΦΙΛΗ” υ-
πάρχουν 5 άρθρα, που εμφανίζουν την μεγαλύ-
τερη επισκεψιμότητα. Με αριστερό κλικ πάτε
απευθείας στο άρθρο.

-Στο κέντρο υπάρχει το News Flash που είναι
περίληψη από κάποιο άρθρο, ιδιαίτερης σπουδαιό-
τητας για το χωριό. Το άρθρο αυτό αντικαθίστα-
ται αυτόματα από άλλο άρθρο, μετά από άλλο κ.ο.κ.
, και στη συνέχεια επανέρχεται το πρώτο.

-Δεξιά υπάρχει κατάλογος των πέντε τελευ-
ταίων άρθρων, που αναρτήθηκαν στην ιστοσελί-
δα. Η προσθήκη κάθε νέου άρθρου, απομακρύ-
νει το πιο παλιό από τα 5, που το βρίσκετε στην
κατηγορία του, όπου υπάρχει από την αρχή της
ανάρτησης.
Στη δεξιά πλευρά της πρώτης σελίδας μπορεί-

τε να ενημερωθείτε για την ώρα σε όλον τον κό-
σμο, για την ημερομηνία, το εορτολόγιο και για
5-10 αξιόλογα ιστορικά γεγονότα που συνέβη-
σαν στον κόσμο, ιδιαίτερα στη χώρα μας. Ακό-
μη μπορείτε να δείτε τον καιρό στο χωριό μας
“αυτή τη στιγμή”,  “όλη την εβδομάδα” και τον
καιρό σε όλη τη χώρα.
Μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε συχνά την κατη-

γορία “ΤΑ ΝΕΑ” “ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ” και τα
“ΜΗΝΥΜΑΤΑ” ώστε να έχετε κάθε στιγμή πλή-
ρη και άμεση ενημέρωση για νέα του χωριού και
των πατριωτών και για όσα προγραμματίζονται
να γίνουν. Επίσης θυμηθείτε πως μπορείτε να δια-
βάσετε όλον τον “Αρτοζήνο”,  “ζωντανά” από
την ιστοσελίδα.
Σας συνιστούμε ακόμη να προσπαθήσετε να

εξοικειωθείτε με τη ιστοσελίδα  “servou.gr” και
με τις ιστοσελίδες γενικότερα, για να μην στε-
ρηθείτε στη ζωή σας την ενημέρωση, τη  γνώση
και την ευχαρίστηση που προσφέρουν.  Ποτέ
δεν είναι αργά και τίποτα δεν είναι δύσκολο η/
και ακατόρθωτο. Όλα μια απόφαση είναι. Στα
παιδιά και στα εγγόνια δεν προσφέρουμε μόνο,
ζητάμε και κάτι...

τα οικονομικά μας επέτρεπαν, θέλαμε όμως να
κλείσει το κτίριο και να μην κόψουμε στη μέση
κάποιες εργασίες που έπρεπε να γίνουν ταυτό-
χρονα σε όλο το κτίριο (αρμολόγημα).
Όλα τα παραπάνω χρήματα προέρχονται α-

πό προσφορές πατριωτών, τους οποίους ευχα-
ριστούμε πάρα πολύ (μόνο 5.000 ευρώ επιχορη-
γήθηκε ο Σύνδεσμος από τον ΟΠΑΠ, με φρο-
ντίδα του τ. βουλευτή κ. Δ. Κωστόπουλου, τον
οποίο και ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά).
Κάθε πατριώτης ας εκτιμήσει τη δική του συνει-
σφορά στο έργο που έγινε και αν έχει τη δυνατό-
τητα και την καλή θέληση, ας βοηθήσει λίγο ακό-
μη να ολοκληρωθούν οι εργασίες, για να λειτουρ-
γήσει το Κέντρο.
Αγαπητοί πατριώτες.
Προσπαθήσαμε στους 20 μήνες, με “μπροστι-

νό” τον τ. πρόεδρό μας  Ηλία Χειμώνα να κάνου-
με για το έργο το καλύτερο δυνατό, με τη μέγιστη
δυνατή οικονομία και τα λιγότερα δυνατά λάθη,
στα πλαίσια ασφαλώς των δικών μας δυνατοτή-
των και της δικής μας αισθητικής. Εσείς θα κρίνε-
ται το έργο μας και θα μας “βαθμολογήσετε” α-
ναλόγως. Άλλωστε πολλοί πατριώτες είναι άν-
θρωποι της οικοδομής και η γνώμη τους ασφαλώς
μετράει περισσότερο. Εμείς  πάντως κάναμε ότι
μπορούσαμε, σε εθελοντική καθαρά βάση, χωρίς
καμία απολύτως ιδιοτέλεια.  Είναι απόλυτα λογι-
κό και σεβαστό κάποιος να έχει διαφορετική ά-
ποψη για κάποιο θέμα. Έτσι γίνεται στις δημο-
κρατίας, ο ένας σέβεται την γνώμη του άλλου,
τις αποφάσεις όμως τις παίρνουν οι πλειοψηφίες
και τα εκλεγμένα όργανα (σε ότι τουλάχιστον
μας αφορά).
Οι εργασίες ευελπιστούμε πως θα συνεχιστούν,

αφού πρώτα εξοφληθούν όλες οι μέχρι τώρα υ-
ποχρεώσεις μας και συγκεντρωθούν χρήματα.  Οι
εργασίες που απομένουν είναι:
Α) Ολοκλήρωση ηλεκτρολογικής εγκατάστα-

σης και παροχή ρεύματος. Θυμίζουμε πως η ερ-
γασία προσφέρεται δωρεάν από τον πατριώτη μας
Θανάση Σχίζα. Για την αγορά όμως των υλικών
χρειάζονται χρήματα....
Β) Εσωτερικά κουφώματα. και είδη υγιεινής.

Θα προσφερθούν από τον πατριώτη μας αρχιτέ-
κτονα Γιάννη Μαραγκό, που ευγενώς εξεδή-
λωσε αυτή του την πρόθεση. Ευχόμαστε το παρά-

συνέχεια από τη σελ. 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
δειγμά του να το μιμηθούν και άλλοι πατριώτες.
Με την ευκαιρία θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε
όχι μόνο γι΄αυτή του την προσφορά αλλά και  για
το σύνολο της προσφοράς του στην επίβλεψη και
την εκτέλεση των επί μέρους εργασιών στο Κέ-
ντρο. Χωρίς την δική του συμμετοχή δεν θα μπο-
ρούσαν να γίνουν οι εργασίες που έγιναν.
Γ) Τοποθέτηση μαρμάρων στην σκάλα της επά-

νω αίθουσας. Η αγορά των μαρμάρων υπολογί-
ζεται περί τα 1.500 ευρώ. Η τοποθέτηση;;
Δ) Βαψίματα. Έχει προσφερθεί ο πατριώτης

μας μπογιαντζής Μήτσιος Στρίκος (Στρικοπα-
ναγή) να διαθέσει την προσωπική του εργασία
(υλικά και εργατικά του Συνδέσμου). Μπράβο του.
Ε) Ντουλάπια κουζίνας, πάγκους, ράφια κλπ.

Μάθαμε πως κάποια από τα μέλη του ΔΣ ασχο-
λούνται ερασιτεχνικά με αυτό το ...χόμπι. Μήπως
θα είχαν τη διάθεση να αγοράσει ο Σύνδεσμος τα
υλικά και να βάλουν αυτά την τέχνη τους;. Δεν
χάθηκε ο κόσμος αν δεν είναι η δουλιά τέλεια...
(πενία τέχνας κατεργάζεται...)
Ζ) Επίπλωση, διακόσμηση κλπ. Αν έχετε κάποια

από αυτά που δεν σας χρειάζονται, μπορείτε να
το προσφέρετε, να πιάσουν τόπο στο Κέντρο...
Για τις κουρτίνες, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον
(στη Συνέλευση) να τις αγοράσει και να τις φτιά-
ξει η Γεωργία Τρουπή, χήρα Νίκου Κωνσταντό-
πουλου, αδερφή του προέδρου του Συνδέσμου.
Η) Για το διαχωριστικό παράθυρο του γραφεί-

ου από τον υπόλοιπο χώρο σκεφτόμαστε να βά-
λουμε υαλότουβλα. Μήπως κάποιος γνωρίζει την
τέχνη της τοποθέτησης και έχει την καλή διάθε-
ση να προσφέρει στους πατριώτες του την εργα-
σία του;
Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας σε όλους

τους πατριώτες για την μέχρι σήμερα συνει-
σφορά τους, στην εκτέλεση των  εργασιών
στο Π.Κ., το οποίο ευελπιστούμε πως θα απο-
τελέσει σημείο αναφοράς εκδηλώσεων για
όλους μας, ιδιαίτερα τους νέους που είναι η
ελπίδα και το μέλλον του χωριού μας. Ζητά-
με συγνώμη αν στενοχωρήσαμε κάποιο πα-
τριώτη, με τις συνεχείς αναφορές μας για
οικονομική ενίσχυση. Η ανάγκη μας κά-
νει.... Πιστεύουμε πως και ο ίδιος αν βρι-
σκόταν στη θέση μας, το ίδιο θα έκανε. Έ-
τσι δεν είναι;

ίδιος αναχώρησε οικογενειακώς για Αθήνα.
Όπως προαναφέραμε, ο Βασίλης πριν είχε καφενείο

στο υπόγειο του δικού του σπιτιού, πάνω από την πλα-
τεία του χωριού, απέναντι από το σπίτι του Θ. Τρουπή

16) Κουρείο Δημητρίου Μπόρα (Πλημμύρα). Λει-
τούργησε ως κουρείο στο υπόγειο του σπιτιού του (α-
πέναντι από την εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου)
μέχρι το 1954. Στη συνέχεια το σπίτι κατεδαφίστηκε
λόγω ζημιών από το σεισμό. Πριν από τον Αλβανικό
πόλεμο, εκεί είχε βαρελοποιείο (την ημέρα) και ταβέρ-
να (ο βράδυ) ο Γιάννης Μαραγκός, με σημαντική  κίνη-
ση. Στο μαγαζί αυτό πρώτος άνοιξε μπακάλικο (γύρω
στο 1920) ο Μαρίνης Γκούτης, μέχρι που έφυγε για
την Αθήνα.

17) Ραφείο Μήτσιου Παπανικολάου. Στο υπόγειο
του σπιτιού, κατοικίας σήμερα Τάκη Ευθ. Δημητρό-
πουλου. Ο Μήτσιος ήταν γαμπρός του Θύμιου Δημη-
τρόπουλου.

18) Ταβέρνα Κωστάκη Παπαθωμόπουλου. Τη λει-
τούργησε ο Κωστάκης με τον πατέρα του την περίοδο
1946-1948, στο υπόγειο του σπιτιού τους.

19) Τσαγκαράδικο Χρήστου Παπαγεωργίου. Λει-
τούργησε  στο υπόγειο και το ισόγειο του μαγαζιού του.
Κάποια περίοδο λειτούργησε και ως κρεοπωλείο-τα-
βέρνα. Εκεί ήταν και η έδρα του Κοινοτικού Γραφείου,
γιατί ο μπάρμπα-Χρήστος ήταν και γραμματέας της
Κοινότητας.

20) Σαγματοποιείο, μπακάλικο Ηλία Παρασκευό-
πουλου (Σαμαρολιά). Ήταν στο υπόγειο της οικίας
Παπαθωμόπουλου (Εικοσιμία). Στην αρχή ήταν σαγμα-
τοποιείο και αργότερα μετατράπηκε και σε μπακάλικο.
Λειτουργούσε πάντως κατά διαστήματα, γιατί ο μπαρ-
μπα-Λιάς είχε μαγαζί και στου Κουκλαμά.

21) Παντοπωλείο Νίκου Δάρα. Στο υπόγειο του σπι-
τιού του με όλα σχεδόν τα είδη διατροφής, εξυπηρε-
τούσε περισσότερο τους πανωμαχαλίτες.

 22) Εκτός από τα παραπάνω μαγαζιά του χωριού, η
Ρήνα του Αλούπη (σύζυγος Δ. Κωνσταντόπουλου) και
η Μαρία του Μήτσιου Βέργου (σύζυγος Γ. Μαρα-
γκού) έφτιαχναν για μία περίοδο πλεχτά στα σπίτια
τους (με χειροκίνητες πλεκτομηχανές), που τα διέθε-
ταν εκτός από το χωριό και σε διπλανά χωριά. Η Ρήνα
για καμιά δεκαριά χρόνια και η Μαρία για ένα χρόνο.

(Κρασί και μεζεδάκι είχαν τα περισσότερα μαγαζιά
του χωριού).

συνέχεια από τη σελ. 5
Μαγαζιά του χωριούΜαγαζιά του χωριούΜαγαζιά του χωριούΜαγαζιά του χωριούΜαγαζιά του χωριού

Ευρωεκλογές 2009
Παρόλο που το θέμα αυτό είναι ανεπίκαι-

ρο, κρίναμε σκόπιμο να δημοσιεύσουμε με-
ρικά στοιχεία για να υπάρχουν καταχωρημέ-
να στην εφημερίδα μας, ώστε να υπάρχει εύ-
κολη πρόσβαση και μελλοντικές συγκρίσεις.
Την Κυριακή 7 Ιουνίου που διεξήχθησαν

οι Ευρωεκλογές, στο χωριό μας ψήφισαν 159
πατριώτες (το 2004 είχαν ψηφίσει 157).

ΠΑΣΟΚ  95 ψήφους,  60%  (2004: 80: 51%).
 ΝΔ       31   ‘’        19,5% (    ‘’    60: 38%)
 ΚΚΕ        6   ‘’          3,8%  (    “    10: 6,4%)       
 ΣΥΡΙΖΑ  11  ‘’         6,9%  (    “      2:1,3%)
 ΛΑΟΣ    11  ‘’          6,9%  (    ”       3:   2%)
 ΑΝΑΤΡΟΠΗ  3
 ΟΙΚΟΛΟΓ.    1                    (ΛΟΙΠΟΙ  2)
ΔΡΑΣΗ         1
Σ Υ Ν Ο Λ Ο    159                       157 
(Στις εκλογές του 2004 στου Σέρβου ή-

σαν εγγεγραμμένοι 420).
*Στο σύνολο της επικράτειας το ΠΑΣΟΚ

πήρε 36,64% και έβγαλε 8 ευρωβουλευτές (
34% το 2004) η ΝΔ 32,3% με 8 ευρωβου-
λευτές (43% το 2004) το ΚΚΕ 8,35% με 2
ευρωβουλευτές   (9,5 % το 2004) ΣΥΝ 4,7%
με 1 ευρωβουλευτή   (4,2 το 2004) ΛΑΟΣ
7,15% με 2 ευρωβουλευτές  (4,1 το 2004),
ΟΙΚΟΛ. 3,5 με 1 ευρωβουλευτή. Λοιποί 5,2.
Αποχή 47,37%.

*Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Αρκαδία
είναι  για το 2009: ΠΑΣΟΚ 36,3%, ΝΔ 36,1%,
ΚΚΕ 6,4%, ΛΑΟΣ 7,11%, ΣΥΝ. 4,2%, ΟΙΚΟΛ.
2,7%. Για το 2004 τα αντίστοιχα ποσοστά εί-
ναι: ΠΑΣΟΚ 34%, ΝΔ 48%, ΚΚΕ 6,6% ΣΥΝ
3,7% και ΛΑΟΣ 3,2%.

* Για το Δήμο Ηραίας το 2009 τα ποσο-
στά είναι: ΠΑΣΟΚ 43%, ΝΔ 38%, ΚΚΕ 3,4%,
ΛΑΟΣ 5%, ΣΥΝ. 3% Και ΟΙΚΟΛ. 1,5%.   .Για
το 2004 τα αντίστοιχα ποσοστά είναι: ΠΑ-
ΣΟΚ 39%, ΝΔ 47%, ΚΚΕ 4,9%,  ΣΥΝ. 2,2%,
ΛΑΟΣ 3,3%.

 ΦΑΡΑΓΓΙ ΓΚΟΥΡΑΣ ΦΑΡΑΓΓΙ ΓΚΟΥΡΑΣ ΦΑΡΑΓΓΙ ΓΚΟΥΡΑΣ ΦΑΡΑΓΓΙ ΓΚΟΥΡΑΣ ΦΑΡΑΓΓΙ ΓΚΟΥΡΑΣ
Την “ τιμητική του” είχε το φαράγγι της

Γκούρας τον μήνα Ιούνιο. Το Σάββατο 6 του
μηνός τρεις Σερβαίοι έκαναν την διαδρομή

από την αρχή του φαραγγιού στην περιοχή
Αρτοζήνου μέχρι το χωριό Λυκούρεση. Την
Κυριακή 14 Ιουνίου  επισκέφθηκε το φαράγγι

ο Σύλλογος Ηραιατών Κορίνθου και το Σάβ-
βατο 27 του μηνός ο Φυσιολατρικός Όμιλος
“Η Γκούρα”.
Μη μας πει κανείς πως δεν έχει μέλλον το

φαράγγι και οι γύρω περιοχές!.

Ο Ταμίας Ι. Χρονόπουλος, ο Πρόεδρος Θ. Τρουπής
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Εξωκλήσι Αγίου Νεκταρίου
(Δημιούργημα Γ.Χ. Παπαγεωργίου)
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ÅÉÍÁÉ áõôïíüçôï ðùò óôá óõëëïãéêÜ ìáò ðñÜãìá-
ôá åêåßíï ðïõ Ý÷åé ðñáãìáôéêÞ áîßá, åßíáé ôï Ýñãï ðïõ
ðáñÜãåôáé. Ãéá íá ðáñá÷èåß áîéüëïãï Ýñãï  áðáéôåßôáé
áðü ôç ìßá ðëåõñÜ óõóôçìáôéêÞ äïõëåéÜ ìå åíäéáöÝ-
ñïí áðü ôá ìÝëç ôïõ ÄÓ êáé áðü ôçí Üëëç åèåëïíôéêÞ
ðñïóöïñÜ (ïéêïíïìéêÞ âïÞèåéá, ðñïóùðéêÞ åñãáóßá,
ðíåõìáôéêü Ýñãï êëð) áðü ôïõò áðáíôá÷ïý ôçò ãçò
ðáôñéþôåò, ðïõ ðñÝðåé íá áñéèìïýí ëßãåò ÷éëéÜäåò.  Ìüíï
ìå ëüãéá, óõæçôÞóåéò êáé ó÷üëéá äõóôõ÷þò äåí ìðïñåß
íá ðáñá÷èåß Ýñãï. Ôï óçìåñéíü ÄÓ Ý÷åé ùò óôü÷ï, ìå ôç
ëÞîç ôçò èçôåßá ôïõ, íá áöÞóåé êÜðïéï óçìáíôéêü Ýñãï
êáé ìÝ÷ñé ôþñá Ý÷åé ôçí åíôýðùóç ðùò, óôï ìÝôñï ôïõ
åöéêôïý, ôá Ý÷åé ðÜåé êáëÜ óå âáóéêÜ Ýñãá üðùò åßíáé
ôï Ðïë. ÊÝíôñï (Ð.Ê.), ç åöçìåñßäá êáé ç  éóôïóåëßäá.
Áõôü áóöáëþò èá ôï êñßíïõí ïé ðáôñéþôåò.

Ç ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ôïõ ÐÊ óôçí “Áßèïõóá áðïèÞêç”
ðïõ ðáñá÷þñçóå äùñåÜí ï ÄÞìïò óôï óôÜäéï ôùí
ìðåôþí (óå ïéêüðåäï ðïõ åß÷å áðïêôÞóåé ï Óýíäåóìïò
ìå äùñåÜí ðáñá÷þñçóç êáé áãïñÜ), ðñï÷ùñÜåé éêá-
íïðïéçôéêÜ ìå ðïëëÝò äõóêïëßåò êáé ìåãÜëï áãþíá. Ïé
ðñïóöïñÝò ôùí ðáôñéùôþí ôüóï óå ÷ñÞìá üóï êáé óå
åèåëïíôéêÞ åñãáóßá êáé äéÜèåóç åéäþí åßíáé åíôõðù-
óéáêÞ êáé óõãêéíçôéêÞ. ÅêöñÜæïõìå ôéò ðëÝïí èåñìÝò
ìáò åõ÷áñéóôßåò óå üëïõò ôïõò ðáôñéþôåò ðïõ âïÞ-
èçóáí ìÝ÷ñé ôþñá êáé ðñï÷þñçóå ôï Ýñãï. Áðåõèý-
íïõìå Ýêêëçóç ãéá âïÞèåéá  êáé óå üóïõò äåí äüèçêå
áêüìç ç åõêáéñßá íá âïçèÞóïõí. Åìåßò, ùò äéïßêçóç,
ìðïñïýìå íá âåâáéþóïõìå üëïõò ôïõò ðáôñéþôåò ðùò
êÜèå åõñþ ðïõ èá ðñïóöÝñïõí èá ðéÜóåé ôüðï. Óôç
óôÞëç ôùí ïéêïíïìéêþí äçìïóéåýïõìå ìå êÜèå ëåðôï-
ìÝñåéá “Ýóïäá-Ýîïäá” êáé åðéðëÝïí ìðïñåß ïðïéïóäÞ-
ðïôå íá Ýñèåé óôï ãñáöåßï êáé íá ðëçñïöïñçèåß ï-
ðïéáäÞðïôå ëåðôïìÝñåéá.

ÅËÐÉÆÏÕÌÅ ðùò ç ëåéôïõñãßá ôïõ Ðïëéôéóôéêïý
ÊÝíôñïõ, ðïõ åõåëðéóôïýìå ðùò èá áñ÷ßóåé áðü ôçí
åðüìåíç ÷ñïíéÜ, èá áíôáìåßøåé üëïõò ãéá ôéò ðñïóöï-
ñÝò ôïõò.

Ï ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ìáò ìå ôï ÐÊ ðïõ öôéÜ÷íåé, ôéò
äéÜöïñåò åêäçëþóåéò ôïõ êáé ìÝóá áðü ôçí åöçìåñß-
äá “ÁñôïæÞíïò”  êáé ôçí éóôïóåëßäá servou.gr, óôï÷åý-
åé áðü ôç ìßá ðëåõñÜ íá ðñïóöÝñåé ÷áñÜ êáé åíçìÝ-
ñùóç óôïõò   áðáíôá÷ïý ôçò ãçò ðáôñéþôåò êáé áðü
ôçí Üëëç íá áíáäåßîåé ôçí éóôïñßá êáé ôçí ðáñÜäïóç
ôïõ ôüðïõ ìáò, þóôå íá ðáñáäþóåé êÜôé êáé óôéò íåüôå-
ñåò ãåíéÝò Óåñâáßùí.

ÁÓ ÂÏÇÈÇÓÏÕÌÅ ëïéðüí ðáôñéþôåò üëïé, ìå ü-
ðïéïí ôñüðï êáèÝíáò ìðïñåß, ïé óôü÷ïé áõôïß íá åðé-
ôåõ÷èïýí óôï ìÝãéóôï äõíáôü âáèìü. Åßíáé ÷ñÝïò ìáò.

19 Σερβιωτόπουλα πέτυχαν στις
φετινές Πανελλήνιες Εξετάσεις

Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση πληροφορηθήκαμε πως
αρκετά παιδιά (μέχρι τώρα έχουμε πληροφορηθεί
για 19) με καταγωγή από το χωριό μας, πέτυχαν
στις φετινές Πανελλήνιες εξετάσεις. Εκφράζουμε
σε όλα τα θερμά μας συγχαρητήρια και τους ευχό-
μαστε καλές σπουδές και κάθε ευτυχία στη ζωή
τους. Ασφαλώς υπάρχουν και κάποια ακόμη που
δεν γνωρίζουμε την επιτυχία τους. Παρακαλούμε
να μας στείλουν στοιχεία να προσθέσουμε τα ονό-
ματά τους στον κατάλογο. Επίσης για κάποια παι-
διά τα στοιχεία ενδεχομένως να μην  είναι πλήρη ή
να υπάρχει και κάποιο λάθος. Στην ιστοσελίδα ο
κατάλογος παραμένει ανοικτός. Ακόμη καλό θα ή-
ταν να μας στείλουν και τη φωτογραφία τους να την
αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα. Είναι τόσο εύκολο
για τους νέους σήμερα να στείλουν ηλεκτρονικά
μια φωτογραφία. (e-mail Συνδέσμου:
“syndesmosserveon@hahoo.gr”, ιστοσελίδας:
“syndesmos@servou.gr”). Επίσης στα τηλέφωνα
210-9827361 και 210-8001286 μπορείτε να δώ-
σετε οποιαδήποτε σχετική πληροφορία.

Στους νέους που δεν μπόρεσαν να πετύχουν φέ-
τος σε κάποια σχολή, ευχόμαστε καλή δύναμη για
νέο ξεκίνημα και να είναι βέβαιοι πως του χρόνου
θα πετύχουν. Τίποτα δεν σημαίνει μια αποτυχία.

Δεκαπενταύγουστος 2009: Εορτασμός “Κοίμησις Θεοτόκου”Δεκαπενταύγουστος 2009: Εορτασμός “Κοίμησις Θεοτόκου”Δεκαπενταύγουστος 2009: Εορτασμός “Κοίμησις Θεοτόκου”Δεκαπενταύγουστος 2009: Εορτασμός “Κοίμησις Θεοτόκου”Δεκαπενταύγουστος 2009: Εορτασμός “Κοίμησις Θεοτόκου”

Η περιφορά της εικόνας επιστρέφει από το εκκλησάκι
της Αγίας Παρασκευής.

Πολλοί πατριώτες και φέτος με
τις οικογένειές τους, συγγενείς και
φίλους επέλεξαν την γενέτειρα για
να εορτάσουν την “Κοίμηση της
Θεοτόκου” και να περάσουν λίγες
μέρες ξενοιασιάς, ξεκούρασης και
ανάμνησης παιδικών και άλλων
βιωμάτων. Ο Εσπερινός την παρα-
μονή της Παναγίας, η περιφορά της
εικόνας και η θεία λειτουργία ανή-
μερα, έγιναν με την καθιερωμένη
λαμπρότητα. Η συμμετοχή των πα-
τριωτών και επισκεπτών ήταν κα-
θολική. Τα αυτοκίνητα των πατριω-
τών και επισκεπτών είχαν καταλά-
βει όλους τους χώρους παρκαρί-
σματος από την Tρανηβρύση μέ-

χρι τη Γαϊδουροκυλίστρα και από το σπίτι των παιδιών του Χαρλάμπη Στρίκου στο κάτω χωριό
μέχρι του “Παπά τ΄αλώνι”, στο πάνω χωριό. Κάποιος τα υπολόγισε γύρω στα τρακόσια. Η
διαπλάτυνση του δρόμου από το Σουλινάρι μέχρι το χωριό, με την εντυπωσιακή πέτρινη
μάντρα, διευκόλυνε σημαντικά τόσο το σοβαρό πρόβλημα του παρκαρίσματος των αυτοκινή-
των όσο και της βόλτας των πατριωτών στον κεντρικό δρόμο.
Όλοι όσοι συμμετείχαν στον πανηγυρικό εορτασμό έμειναν ευχαριστημένοι και οι εικόνες

θα τους μείνουν αξέχαστες.

Συναυλία στο χωριό με τον Σερβαίο
 Αρχιμουσικό Αναστάσιο Απ. Στρίκο

Σκαλίζοντας τις ρίζες μας
Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη μνήμη του Θεόδωρου Κ. Τρουπή

Μια μοναδική για τα χρονικά του Δήμου Ηραίας εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ανήμερα της
Παναγιάς στην κεντρική πλατεία του Σέρβου. Ένα φιλολογικό και μουσικό αφιέρωμα στο
συμπατριώτη μας δάσκαλο, λογοτέχνη και λαογράφο Θεόδωρο Κ. Τρουπή (1932 - 2008) που
θέλησε να σκιαγραφήσει το πολυσχιδές και πολύπλευρο έργο του μέσα στον περιορισμένο
χρόνο της μιας ώρας και τριάντα λεπτών.
Ήταν μια πρωτοβουλία της οικογένειας του εκλιπόντος και ειδικότερα της κόρης του Ελέ-

νης Θ. Τρουπή, φιλολόγου και του ανιψιού του Αναστασίου Απ. Στρίκου, αρχιμουσικού που
είχαν και τη λογοτεχνική και μουσική επιμέλεια αντίστοιχα. Πολύτιμη ήταν και η συμβολή

του Ταξίαρχου ε. α. και εκπαι-
δευτικού Αθανασίου Π. Στρί-
κου αγαπημένου εξαδέλφου
του λογοτέχνη και δεινού
γνώστη του έργου του. Η εκ-
δήλωση πραγματοποιήθηκε
με τη στήριξη και την οικονο-
μική ενίσχυση του Δήμου Η-
ραίας.
Το σκηνικό στήθηκε από

νωρίς. Στο κέντρο της πλατεί-
ας μας, πάνω σε μία εξέδρα
άρχισαν οι μουσικοί να ζε-
σταίνουν τα όργανά τους, έ-
να φλάουτο, ένα ακορντεόν,
ένα κοντραμπάσο, όργανα α-
κριβοθώρητα στα μέρη μας.
Λίγο πιο κει, κάτω από τον
πλάτανο, μπροστά στην πέ-

τρινη βρύση, δύο φίλοι καθισμένοι σε ένα τραπεζάκι καφενείου ξεφύλλιζαν βιβλία του λογο-
τέχνη. Ιδανικός χώρος για την αφήγηση. Καθώς ο ήλιος έπεφτε στο Κατάκωλο, άρχισε να
μαζεύεται κι ο κόσμος. Οι προβολείς άναψαν και στη σκηνή ανέβηκε η μεγάλη κυρία του
έντεχνου ελληνικού τραγουδιού, Νένα Βενετσάνου. Μαζί της κι ένας λεβέντης με την κιθάρα
του, ο Βασίλης Αγροκώστας.

Το μουσικό συγκρότημα που έδωσε τη συναυλία το βράδυ
της 15ης Αυγούστου στο χωριό Σέρβου. Από αριστερά Αν. Στρίκος,
Χάρης Μέρμηγκας,  Β. Αγροκώστας, Νένα Βενετσάνου και Πέτρος

Στεργιόπουλος.(Φωτο: Π. Νικολάου)

Πρόοδος εργασιών στην “Αίθουσα-
Αποθήκη” (Πολιτιστικό Κέντρο)

Με πολύ κόπο, πολλές δυσκολίες και αντίξοες
συνθήκες συνεχίζονται τα έργα στο ΠΚ. Με την κα-
τανόηση όμως, την αμέριστη συμπαράσταση όλων
σχεδόν των πατριωτών και κυρίως την οικονομική
στήριξη και την εθελοντική προσφορά εργασίας το
έργο προχωράει στην τελική ευθεία.
Στα πρακτικά του ΔΣ της 1-9-09 αναγράφεται σχε-

τικά:
“....Έγινε ευρεία συζήτηση τόσο για τις εργασίες

που έχουν γίνει μέχρι τώρα στο ΠΚ όσο και για προ-
γραμματισμό συνέχισης των εργασιών, σύμφωνα με
τις οικονομικές δυνατότητες του Συνδέσμου. Ο Ταμί-
ας Ι. Χρονόπουλος ενημέρωσε λεπτομερώς τα μέλη
του ΔΣ, για την οικονομική κατάσταση του ταμείου
(λεπτομέρειες στη στήλη των οικονομικών του Αρτο-
ζήνου). Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει
πως πολλοί πατριώτες πρόσφεραν από το υστέρημά
τους στο Σύνδεσμο για να προχωρήσουν οι εργασί-
ες. Τα μέλη του ΔΣ τους εκφράζουν τις θερμές τους
ευχαριστίες και παρακαλούν τους πατριώτες που δεν
τους δόθηκε μέχρι σήμερα η ευκαιρία να προσφέ-
ρουν, ας το πράξουν τώρα. Ο σκοπός είναι πατριωτι-
κός και ιερός.

Το περίπτερο στην μεγάλη πλέον πλατεία της “Ράχης”,
σε αρμονία με τον περιβάλλοντα χώρο. Αναμένεται από

το Δήμο η πλακόστρωση της νέας πλατείας.

Το ΔΣ αποφάσισε τα χρήματα που υπάρχουν στο
ταμείο να διατεθούν, όπου αυτό είναι δυνατόν, μόνο
για αγορά υλικών και η εργασία να προσφερθεί ε-
θελοντικά από πατριώτες επαγγελματίες, η τα μέλη
του ΔΣ. Με το ίδιο σκεπτικό και για εξοικονόμηση
κάποιων χρημάτων συζητήθηκε και το ενδεχόμενο
έκδοσης -προσωρινά- του “Αρτοζήνου” κάθε τρίμη-
νο.

α) Εργασίες σε εξέλιξη με εθελοντική
προσφορά εργασίας.

-Ο ηλεκτρολόγος Θανάσης Σχίζας ολοκληρώνει
σύντομα την πλήρη ηλεκτρολογική η εγκατάσταση.

-Ο ελαιοχρωματιστής Μήτσιος Στρίκος (Στρικο-
παναγή) έχει σχεδόν ολοκληρώσει την προεργασία
για το βάψιμο της αίθουσας.
Τους δύο αυτούς πατριώτες βοήθησαν σε κάποια

φάση και τα μέλη του ΔΣ Κώστας Δάρας και Ν.
Τρουπής που συχνά βρίσκονται στο χωριό. Επί-
σης ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ι. Ν. Βέργος,
έκανε αρκετά μερεμέτια στο Κέντρο (έκοψε και
τοποθέτησε  μαρμαροποδιές για τις πόρτες και τα
παράθυρα και δημιούργησε προϋποθέσεις να τρα-
βηχτούν 2 επί πλέον γραμμές για πλυντήριο πιά-
των και θερμοσίφωνα). συνέχεια στη σελ. 5

“Κοίμησις Θεοτόκου”

Α) Σερβιωτοπούλες:
 1) ΒΕΡΓΟΥ Κ. ΔΗΜΗΤΡΑ (Εγγ. Φ. Βέργου). Παν..

Αθηνών, Τμ. Ψυχολογίας.
2) ΒΕΡΓΟΥ ΔΙΟΝ. ΑΣΗΜΙΝΑ (Εγγ. Ν. Βέργου). Σχο-

λή Αστυφυλάκων.
3) ΓΚΟΥΤΗ ΘΕΟΔ. ΝΕΦΕΛΗ (Εγγ. Παν. και Αθανασί-

ας Γκούτη). Πολυτ. Αθηνών, Τμ. Αρχιτεκτόνων.
4) ΔΕΜΕΝΕΛΟΥΔΗ ΑΣΠΑΣΙΑ (Κόρη Ντίνας Ι. Γκού-

τη). Παν.. Αθηνών, Τμ. Φιλολογίας, Παιδαγωγικής Ψυ-
χολογίας.

5) ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ Β. ΑΝΔΡΙΑΝΑ (Εγγ. Ηλ. Κουτσαν-
δριά) Γεωπονικό Παν. Αθηνών, Τμ. Φυτ. Παραγωγής.

6) ΜΠΟΡΑ Χ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Εγγ. Θ. Μπόρα). Παν. Αθη-
νών, Τμήμα Οικονομικό.

7) ΜΠΟΥΡΝΑ Ν. ΧΡΥΣΑ (Εγγ. Γ. Μπουρνά). Παν..

Αθηνών, Τμ. Θεολογίας.
8) ΠΑΓΚΡΑΤΗ Γ. ΙΩΑΝΝΑ (Εγγ. Ν. Παγκράτη). Παν.

Πατρών, Ιατρική Σχολή.
9)  ΣΤΡΙΚΟΥ Ι. ΦΩΤΕΙΝΗ (Εγγ. Αγγελή Στρίκου). Βρε-

φοπαιδαγωγική;;
10) ΤΡΟΥΠΗ Γ. ΕΥΓΕΝΙΑ (Εγγ. Ι. Τρουπή). ΑΕΙ Αθη-

νών, Τμ. Νοσηλευτικής.

Β) Σερβιωτόπουλα:
1) ΓΑΚΗΣ Γ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Εγγ. Ελένης Απ. Μπόρα).

Δημοκρίτειο Παν. Θράκης, Νομική Σχολή.
2) ΓΕΡΜΑΝΑΚΟΣ Ν. ΠΑΡΗΣ (Γιος Ευγενίας Παρ.

Λιατσόπουλου). Παν. Πειραιά, Τμ. Χρηματοοικονομι-
κής και Τραπεζικής Διοίκησης.

3) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Εγγ. Μήτσιου

Σιώκου).Πολυτεχνείο Αθηνών, Τμ. Ηλεκτρολόγων-Μη-
χανικών.

4) ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ. (Γιος Ελένης Γεωρ-
γίου Λ. Βέργου).  ΤΕΙ Πειραιά, Τμ. Πληροφορικής.

 5) ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Εγγ. Κανέλας
Θ. Χειμώνα). ΤΕΙ Μεσολογγίου, Τμ. Ηλεκτρονικών.

6) ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (Εγγ. Διαμ. Κου-
τσανδριά). Παν. Πειραιά, Τμ. Βιομηχ. Διοίκησης και
Τεχνολογίας.

7) ΤΡΟΥΠΗΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Εγγ. Αρ. Τρουπή). Παν.
Πάτρας, Πολυτεχν. Σχολή Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών.

8) ΤΡΟΥΠΗΣ ΧΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.  Πάντειο Πανεπιστή-
μιο, Οικονομικό Τμήμα.

9) ΣΤΡΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Εγγ. Ν. Στρί-
κου). ΤΕΙ  Πατρών, Τμ. Μηχανολογίας 

συνέχεια στη σελ. 4
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Η Μαρία Χρ. Δάρα και ο Αλέξης
Σκέντος απόχτησαν αγοράκι
Τους ευχόμαστε να τους ζήσει

και   να είναι πάντα ευτυχισμένο.

Βαπτίσεις
Την Κυριακή 30 Αυγούστου ο

Γιάννης Θ. Βέργος και η σύζυγός
του Βάλια Κεραμιδά, βάφτισαν το
κοριτσάκι τους και του έδωσαν το
όνομα “Κανελίνα”. Η βάφτιση έγι-

νε στη Βενετία της Ιταλίας στον ελ-
ληνικό Ναό Αγίου Γεωργίου με
πολλούς συγγενείς και φίλους α-
πό την Ελλάδα. Μαζί με τη βάφτι-
ση έγινε και θρησκευτικός γάμος
του ζεύγους. Μετά το μυστήριο α-
κολούθησε γλέντι “αλά ελληνικά”.
Στους ευτυχείς γονείς ευχόμα-

στε να τους ζήσει η “Κανελίνα” και
να τη δουν ευτυχισμένη και να
προκόβει στη ζωή της. Μπράβο
τους που μετά τον πολιτικό γάμο
έκαναν και θρησκευτικό, όπως ε-
πιβάλλει η ελληνική παράδοση.

Το Σάββατο 29-8-09 ο Ανδρέ-
ας Ι. Σχίζας και η σύζυγός του βά-
φτισαν στο χωριό το αγοράκι τους
και του έδωσαν το όνομα Γιάννης.
Τις καλύτερές μας ευχές για το

νεοφώτιστο Γιάννη, εγγονό του α-
είμνηστου Γιάννη Γ. Σχίζα (Σγού-
λια).

  EΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

1) 18-8-2009: ΜΠΟΡΑ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔ. 87 ΕΤΩΝ
Την  Τρίτη 18/8/2009 άφησε την τελευταία

της πνοή στο σπίτι της στην Αθήνα η Νίκη Θε-
οδώρου Μπόρα, κόρη του Χρήστου Στρίκου.
Η κηδεία της έγινε την Πέμπτη 20/8/2009
στις 11 πμ στο Κοιμητήριο του χωριού, με τη
συνοδεία των παιδιών της, των νυφάδων της,
όλων των εγγονών της, πολλών συγγενών

και πατριωτών. Η εκκλησία της Κοίμησης της
Θεοτόκου ήταν γεμάτη κόσμο, που προσήλθε
να χαιρετήσει για τελευταία φορά την θανού-
σα. Μετά την κηδεία παρατέθηκε γεύμα στην

ταβέρνα του Γιάννη Ρουσιά.
Η Νίκη ήταν γεννημένη το 1922 και ήταν το τρίτο από τα πέντε παιδιά

του Χρίστου Στρίκου. (Παρασκευάς, Αγγελική, Νίκη, Ηλίας, Γεωργία)
από τα οποία μόνο η Αγγελική είναι ακόμη στη ζωή. Ήταν παντρεμένη 
με το Θοδωρή Ηλία Μπόρα (απεβίωσε προ 2 ετών), με το οποίο απέκτη-
σε τον Ηλία και το Χρήστο που μένουν στην Αθήνα, είναι παντρεμένα και
έχουν 2 παιδιά το καθένα. Μεγάλωσε στο χωριό, δούλεψε σκληρά ό-
πως  όλες οι γυναίκες του χωριού, μεγάλωσε τα παιδιά της με ηθικές και
Χριστιανικές αρχές και αξιώθηκε να τα ιδεί επιτυχημένα και καλά αποκα-
τεστημένα με τις δικές τους οικογένειες. Στις αρχές της δεκαετίας του
60, η οικογένειά της  έφυγε από το χωριό, όπως πολλές οικογένειες και
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, στο Ίλιο. Εκεί άφησε και την τελευταία της
πνοή.
Η Νίκη ήταν καλοσυνάτη γυναίκα, χαρούμενη και με ιδιαίτερη φροντί-

δα για την οικογένειά της. Τα παιδιά της, της συμπαραστάθηκαν μέχρι το
τέλος της ζωής της και της παρείχαν όλες τις ευκολίες. 
Στη μνήμη της πρόσφερε στο Σύνδεσμο 85 ευρώ, ο Χ. Ι. Μαραγκός

(απ. 366)

2) 16-8-2009: ΒΕΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣ. 87 ΕΤΩΝ
Την Κυριακή 16 Αυγούστου 2009, άφησε την τελευταία της πνοή σε

νοσοκομείο των Αθηνών η Αναστασία (Τασιά) Βέργου. Η κηδεία της
έγινε την επομένη στο χωριό με τη συνοδεία του γιου της και πολλών
συγγενών και πατριωτών. Ήταν κόρη του Βασίλη Βέργου (η μάνα της
ήταν από το Τρουπαίικο σόι, ξαδέρφη του Λιά του “Μπουσμπούνη”),
γνωστού αγροφύλακα του χωριού. Είχε δύο αδέρφια, τον Παναγή και
τον Παρασκευά που και αυτά έχουν φύγει από τη ζωή (ο Παρασκευάς
πέθανε πριν 40 περίπου χρόνια στην Αμερική, όπου είχε πάει για εγχεί-
ρηση ανοιχτής καρδιάς).
Όπως μας είπαν οι παλιότεροι, η Τασιά στα νιάτα της ήταν εντυπωσια-

κή κοπέλα, όμορφη, ψιλή και ξανθιά Επίσης ήταν πολιτικά δραστήρια, με
αριστερή ιδεολογία και αγωνίστηκε για τα πιστεύω της.

3) 7-8-2009: ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔ. 86 ΕΤΩΝ
Στις 7.8.2009 έφυγε από τη ζωή ο συγχωριανός μας Ηλίας Θεοδώρου

Κουτσανδρέας, νοσηλευόμενος στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τριπό-
λεως . Η εξόδιος ακολουθία έγινε στο κοιμητήριο Τριπόλεως την επομέ-
νη 8.8.2009.
Ο Ηλίας είχε παντρευτεί τη Γεωργία Ιωάννου Λιατσοπούλου από το

χωριό μας ( κόρη του Ζευκιλή ) και απέκτησαν δύο παιδιά, το Θοδωρή,
επιτυχημένο επαγγελματία στην Τρίπολη και τη Νικολέτα. Από τα παι-
διά τους ευτύχησαν να δουν  και 3 εγγόνια.

4) 3-8-2009: ΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝ. ΤΟΥ ΔΗΜ. 82 ΕΤΩΝ
Το Σάββατο 1η Αυγούστου 2009 έφυγε από

κοντά μας ο πολυαγαπημένος σύζυγος, πατέ-
ρας, παππούς και αδελφός  Παναγιώτης  Δ. Κερ-
μπεσιώτης. Ζώντας τα περισσότερα χρόνια στην
ξενιτιά, Αυστραλία και Αμερική, γύρισε στο αγα-
πημένο του χωριό για να περάσει εκεί τα τελευ-
ταία χρόνια της ζωής του.
Στο πλευρό του, ακούραστη ως το τέλος, στά-

θηκε η αγαπημένη του σύζυγος Αγγελική, κα-
θώς και τα  τρία του παιδιά, Ελένη, Χρυσαυγή
και Δημήτρης, που ήρθαν από την Αμερική. Στο
άκουσμα της είδησης του θανάτου του έσπευσαν από την Αμερική και ο
γαμπρός του καθώς και τα εγγόνια του, Άρης και Παναγιώτης. Στις δύ-
σκολες ώρες του Παναγιώτη έδωσαν το παρόν  και οι αδελφές του Ντίνα
που ήρθε από την Αυστραλία και η Αθανασία  από την Νέα Υόρκη.
Στη νεκρώσιμη ακολουθία που εψάλη στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως

της Θεοτόκου Σέρβου, χοροστάτησαν οι ιερείς πατέρας Σωτήριος και
πατέρας Κωνσταντίνος και την παρακολούθησε πλήθος κόσμου, καθώς
και την επιμνημόσυνη δέηση που εψάλη στην ίδια εκκλησία την 30.8.2009.
Η οικογένεια του εκλιπόντος ευχαριστεί όλους, όσοι συμπαραστά-

θηκαν στο πένθος της.
Η οικογένεια

Επικήδειος για τον Παναγιώτη Κερμπεσιώτη
Μια μέρα που’ ταν Κυριακή κι εγύρισες στο σπίτι
εβρήκες τη μανούλα σου με τον καφέ στο μπρίκι.
Φτιάξε μανούλα τον καφέ κι έλα να σου μιλήσω
δυο λόγια θέλω να σου πω, μάνα, να ψιθυρίσω.
Μανούλα τ’ αποφάσισα, πάω μακριά στα ξένα
ο τόπος μας είναι μικρός, δε με χωράει εμένα.
Δάκρυσε κείνη τη στιγμή, μα πήρες την ευχή της
στην Αυστραλία έφτασες κι ας σπάραξε η ψυχή της.
Όμως στα ξένα μοναχός είχες βαρύ φορτίο
γι’ αυτό και τ’ αποφάσισες κορίτσι μεγαλείο
να πάρεις απ’ τον τόπο μας, απ’ το ίδιο το χωριό σου.
Τη θεία Αγγέλω ζήτησες να πάρεις για γυναίκα,
έλα καλή μου γρήγορα, κοντά μου τρέχα–τρέχα.
Τρία παιδιά αποχτήσατε βλαστάρια προκομμένα,
με του Θεού τη δύναμη, καλά κι ευλογημένα.

Την Έλενα, τη Χρυσαυγή κι αυτόν το Δημητράκη,
τα μεγαλώσατε σωστά μ’ αγάπη,  με μεράκι.
Άλλη τρανή απόφαση μπαίνει μες την καρδιά σου,
τη λες εις τη γυναίκα σου, στα λατρευτά παιδιά σου.
Την Αυστραλία την είδαμε, πάμε για άλλη χώρα
να δούμε να γνωρίσουμε, είναι ευκαιρία τώρα.
Φτάσατε στη Αμερική και τον καλόν αγώνα
αρχίσατε πάλι απ’ την αρχή,  κι’ ας πέρναγαν τα χρόνια.
Εδώ επρόκοψες πολύ μαζί με την κυρά σου,
εγγόνια είδατε πολλά, τα’ παιρνες αγκαλιά σου.
Τον τόπο σου τον πατρικό ποτέ δεν τον ξεχνούσες
πολλές φορές ερχόσουνα, όταν εσύ μπορούσες.
Έχτισες σπίτια αρκετά, τριώροφη βιλίτσα,
πολλές φορές σε είδανε να βάφεις εκκλησίτσα.
Ήσουν καλός, φιλότιμος, κέρναγες τον κοσμάκη
στην τσέπη είχες πάντοτε ένα κατσαβιδάκι.
Ήθελες να βοηθάς τον άρρωστο , το γέρο και τη γριούλα,
πάντα με κέφι , με χαρά , άλλαζες τη μπριζούλα.
Μα τώρα ήρθε η ώρα σου, το’ γραψε ο Θεός μας,
να φύγεις για τον ουρανό, να μπεις εις τον στρατό μας.
Στο στράτευμα των χριστιανών  που’ ναι ψηλά’ κει πάνω
τις προσευχές μας φυλαχτό πάρε μαζί σου, θείε Πάνο.
Χαιρέτα τη γυναίκα σου, χαιρέτα τα παιδιά σου,
κι όλους εμάς τριγύρω σου, που είμαστε κοντά σου.

Θείε Παναγιώτη.  Να πας στο καλό και καλό σου ταξίδι. Ακόμα να
είναι ευλογημένο και ελαφρύ το χώμα της γης μας,της Σερβέικης γης
που σε σκέπασε. Αιωνία σου η μνήμη.

Γιώργος  Νικ. Παγκράτης
Στη μνήμη Π. Κερμπεσιωτη πρόσφεραν αντί στεφάνου στο Ι. Ναό

Κοίμ. Θεοτόκου 50 ευρώ ο Σταματόπουλος Ιωάννης και Ευγενία και 50
ευρώ ο Σύλλογος Φηγαίας Αρτέμιδος Αττικής. Επίσης “Άγνωστος” πρό-
σφερε 100 ευρώ στο Σύνδεσμο (απ 138).

5) 29-7-2009:  ΤΕΡΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΤΑΚΗ
Στις 29 Ιουλίου  2009 άφησε την τελευταία του πνοή στο Λιτόχωρο

της Πιερίας όπου ήταν εγκατεστημένος, ο συγχωριανός μας εκ πα-
τρός Μιχάλης Παναγιώτου Τερζής. Η εξόδιος ακολουθία έγινε την
επομένη από εκκλησία του Λιτοχώρου. Ο Μιχάλης  σταδιοδρόμησε
σαν στέλεχος στην εταιρία ΕΚΟ. Ήταν  γιός του δασκάλου Τάκη Μ.
Τερζή που ζούσε στη Μυτιλήνη, του πολύ γνωστού στους παλαιότε-
ρους για την αντιστασιακή του δράση στα χρόνια της κατοχής, όπου
μαζί με τον αείμνηστο επίσης δάσκαλο  Γιώργο Αναστασόπουλο, ί-
δρυσαν τους τελευταίους μήνες του 1942, την τοπική Οργάνωση του
ΕΑΜ στο χωριό. 

6) 23-7-2009: ΒΕΡΓΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩ., 48 ΕΤΩΝ
Ένας νέος πατριώτης,  ο Ευάγγελος Ι. Βέργος, έφυγε ξαφνικά α-

πό κοντά μας στις 23-7-2009, σε ηλικία μόλις 48 ετών.  Ήταν γιός
του Γιάννη Αγγελάκου Βέργου και της Βενετσάνας, κόρης του Ν.
Τρουπή (Καλπακίδη).   Ο θάνατός του ήταν καρδιακής αιτιολογίας
και συνέβη στις 23-7-2009, στην περιοχή της Λούτσας όπου διέμενε.
Η κηδεία του έγινε στο χωριό την 25.7.2009 με τη συμμετοχή συγ-
γενών, φίλων και πολλών συγχωριανών.
Ο Βαγγέλης γεννήθηκε στην Αθήνα  και μέχρι  τη προσχολική ηλι-

κία έμεινε στο χωριό. Στη συνέχεια η οικογένεια μετακόμισε στην
Αθήνα και έμεινε στην περιοχή των Άνω Πετραλώνων. Σπούδασε στη
σχολή τουριστικών επαγγελμάτων στη Πάρνηθα, έγινε επιτυχημένος
“Σέφ” και για  αρκετά χρόνια εργάστηκε στον Αστέρα Βουλιαγμένης
και σε άλλες ανάλογες επιχειρήσεις. Κατά καιρούς είχε δημιουργήσει
και δικές του επιχειρήσεις. Ήταν αγαπητός πατριώτης και συχνός επι-
σκέπτης του χωριού που το αγαπούσε ιδιαίτερα και το επέλεξε και ως
τόπο της τελευταίας του κατοικίας. 
Έχει μία κόρη, τη Μαρινέττα, 23 χρονών.
Στη μνήμη του Βαγέλη η οικογένεια του Θανάση Ν. Τρουπή από

τη Κάτω Αχαγιά (Θανάσης, Ευθυμία, Ντίνα,  Νίκος, Αποστόλης),
πρόσφεραν αντί στεφάνου 150 ευρώ στο  Σύλλογο (απ. 373), για το
Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού. Επίσης οι οικογένεια του Πανούλη
Αγγ. Βέργου πρόσφερε 50 ευρώ (απ. 139).

7) 20-7-2009: ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΦΩΤΗ 83 ΕΤΩΝ
Απεβίωσε την 20.7.2009, ανήμερα της ε-

ορτής του Προφήτη Ηλία,  η Ελένη Φώτη
Κουτσανδρέα ( κόρη του Ι. Λιατσόπουλου -
Λιατσιόγιαννη- )  μετά  από σύντομη αδια-
θεσία. Η κηδεία της έγινε την επομένη στο
χωριό, στις 4 μ.μ, με τη συνοδεία πολλών
συγγενών και πατριωτών.
Στη γιαγιά Ελένη:
Όταν η πραγματικότητα συγκρούεται με

την παιδική ανάμνηση.
Ήσουν για όλους μας μια ζεστή αγκαλιά.

Η φωνή εκείνη που γεμάτη ανησυχία και πα-
ράπονο έπαιρνε τηλέφωνο κάθε φορά που
αμελούσα να επικοινωνήσω. “Τι γίνατε ρε παιδάκι, καλά είσαστε, πότε
θα ρθείτε να σας δούμε;” Ακουγόταν η γνώριμη φωνή, καθώς σήκω-
να το ακουστικό. Μεγαλώνοντας μου έδειξες πως όποτε σε χρειαζό-
μουν ήσουν εκεί. Ανησυχούσες πάντα για τους άλλους, έχοντας ως
πρωταρχικό στόχο σου τον παππού και τελικά ξέχασες τον εαυτό σου.
Όταν εκείνο το μεσημέρι της Δευτέρας έμαθα την είδηση, δεν μπο-
ρούσα να το συνειδητοποιήσω, το θεώρησα κακόγουστο αστείο και
ξεκίνησα να φωνάζω. Τελικά ήταν αλήθεια.
Καλό ταξίδι γιαγιά.
Η εγγονή σου, Κουτσανδριά Ελένη.
Στη μνήμη Ελένης Κουτσανδριά τα παιδιά της πρόσφεραν 200 ευ-

ρώ (απ. 138), για τις εκκλησίες του χωριού.

Σουρούπωσε
Του Γεωργίου-Φαίδωνα

Ι. Δημόπουλου.  (1930-1950)

Σουρούπωσε, σε λίγο θα
νυχτώσει,
θα σβήσει αντάμα ο κάθε
ρεμβασμός,
στερνό γλυκό χαιρέτισμα θα
δώσει
κάθε μας σκέψη, κάθε
στοχασμός.

Τα βλέφαρα π’ απόστασαν θα
κλείσουν,
μόνο η καρδιά θα πάλλει σιγαλά,
με το χαμό της μέρας θα
σιγήσουν
τα πλέον απόκρυφα μας μυστικά.
  
Κ’ ύστερα η νύχτα στο έρεβος
πνιγμένη
κ’ όπως θα πλέει σ’ ατμόσφαιρα
θολή,
κι’ απόψε, καθώς πάντα, θα
προσμένει
μιαν άλλη ανατολή...

Α σ η μ ι κ ά
Β. Κωνσταντόπουλος
Λέκκα 23 Σύνταγμα

Τηλ. 210-3227997, 3220376
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Σύντομα Νέα Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου

O ιατρός κ. Γιώργος Γεωργόπουλος αποχώρησε από το α-
γροτικό ιατρείο του χωριού, αφού συμπλήρωσε τη θητεία του ως
αγροτικός ιατρός. Τον ευχαριστούμε για τον ζήλο που επέδειξε
και τις ιατρικές υπηρεσίες που προσέφερε με προθυμία στους
πατριώτες. Επίσης τον συγχαίρουμε για τον εξαιρετικό του χα-
ρακτήρα και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη παραπέρα επι-
στημονική του πορεία και κάθε ευτυχία στη ζωή του. Αντικατα-
στάτης του είναι η κυρία Φιλίππη Γεωργία. Την υποδεχόμαστε
εγκάρδια και της ευχόμαστε καλό ξεκίνημα και καλή διαμονή
στο χωριό μας.

Πολλοί στενοχωρήθηκαν που ο Σύνδεσμος δεν μπόρεσε φέ-
τος να φέρει μουσικό συγκρότημα στο Πανηγύρι. Το ίδιο και
εμείς. Αλλά ...έλλειψη χρημάτων... Την άποψη γιατί να το γρά-
ψουμε στην εφημερίδα δεν την συμμεριζόμαστε. Επιδιώκουμε
να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς απέναντι στους πατριώτες, για
οποιοδήποτε συλλογικό θέμα, έστω και αν στενοχωρηθούν κά-
ποιοι. Αν δεν το γράφαμε δικαιολογημένα θα μπορούσε κάποιος
να μας κατηγορήσει  πως το αποκρύψαμε και πως θα μπορούσε
...να βρισκόταν κάποιος να έφερνε όργανα....

Παρόλο που δεν υπήρχαν όργανα την παραμονή της Πανα-
γίας (ανήμερα έγινε η συναυλία), οι πατριώτες διασκέδασαν
κανονικά. Η γουρνοπούλες (ακούσαμε για 160 κιλά) σύντομα
εξαντλήθηκαν και είδαμε το Γιάννη στη συνέχεια να ψήνει σου-
βλάκια. ...Σκεφτείτε να μην υπήρχε και οικονομική κρίση... Κατά
γενική ομολογία η γουρνοπούλα ήταν “άλλο πράμα”. Όμως και
το βραστό του Νίκου Τρουπή ήταν “να γλύφεις τα δάχτυλά σου”.
Την Κυριακή νωρίς το βράδυ που μια παρέα στου Ρουσιά ζήτησε
σουβλάκια ακούσαμε το Μαρίνη να λέει πως τέλειωσαν.  (Γιατί
Γιάννη δεν φροντίζεις ώστε ο κόσμος να μην στερείτε των γα-
στρονομικών του ορέξεων; Ελπίζουμε του χρόνου να λάβεις τα
μέτρα σου...)

Λόγω των οικονομικών δυσχερειών του Συνδέσμου τα μέλη
του ΔΣ επιβαρύνθηκαν τα ίδια τα έξοδα έκδοσης (638 ευρώ) του
173ου φύλλου της εφημερίδας Αρτοζήνος.

 Η διαπλάτυνση του δρόμου από το Σουλινάρι μέχρι το χω-
ριό, με την εντυπωσιακή πέτρινη μάντρα, διευκόλυνε σημαντικά
το σοβαρό πρόβλημα παρκαρίσματος και της βόλτας των πα-
τριωτών στον κεντρικό δρόμο. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε ο με-
γάλος αριθμός των παιδιών και νεολαίων που πλημμύριζαν με
τις βόλτες τους το δρόμο, κυρίως τις “βραδυνονυχτερινές” ώ-
ρες, από τον Άγιο Νεκτάριο μέχρι το Σουλινάρι και τον Άγιο
Αθανάσιο αλλά και βόρεια μέχρι τον Αγιαντριά.

Ο Εσπερινός την παραμονή της Παναγίας, η περιφορά της
εικόνας και η θεία λειτουργία ανήμερα έγιναν με την καθιερω-
μένη  λαμπρότητα και κατάνυξη.

Για πρώτη φορά φέτος έγινε συναυλία στο χωριό μας. Έγι-
νε στη μνήμη του αείμνηστου πατριώτη λογοτέχνη Θοδωρή Κ.
Τρουπή, όχι για να τον θυμηθούμε, αλλά επειδή δεν μπορούμε
να τον ξεχάσουμε, όπως χαρακτηριστικά είπε ο ανιψιός του,
διεθνούς φήμης Σερβαίος μουσικός Αναστάσιος Απ. Στρίκος,
που είχε την ιδέα και την μουσική επιμέλεια της εκδήλωσης.
Τραγούδησαν η γνωστή τραγουδίστρια Νένα Βενετσάνου και
ο Βασίλης Αγροκώστας, με την θαυμάσια φωνή τους. Την λο-
γοτεχνική επιμέλεια της εκδήλωσης είχε η Ελένη Τρουπή, κό-
ρη του λογοτέχνη, φιλόλογος. Ο Δήμος Ηραίας στήριξε αυτή

Συμπληρωματικά στοιχεία
για τα μαγαζιά του χωριού

Γράφει ο Πάνος Κουτσανδριάς.
Διάβασα στον Αρτοζήνο

αυτά που γράφει ο Γιάννης
Μαραγκός και Γιώρης Βέρ-
γος για τα μαγαζιά του χω-
ριού. Έχω να προσθέσω και
εγώ κάποια πράγματα που
γνωρίζω και δεν τα είδα
γραμμένα.
Πρώτος που άνοιξε μαγα-

ζί στο χωριό τον προπερα-
σμένο αιώνα, γύρω στο
1885, ήταν ο Πανάγος Ρου-
σιάς (πατέρας του Ρουσό-
γιαννη), στο υπόγειο του σπιτιού του.
Άλλος ήταν ο Νικόλας Δάρας, παππούλης του γιατρού Στά-

θη Δάρα, πάνω στα Νταραΐικα, στο υπόγειο του σπιτιού του.
Επίσης λίγο  ποιό πέρα ο Ζαχαρίας Τρουπής, παιδί του Μπου-
σμπουνόγιαννη, άνοιξε μαγαζί δίπλα από το σπίτι του εκεί
που είναι  σήμερα το χάλασμα κάτω από το σπίτι του Ν. Γεωρ-
γακόπουλου (Τσούρνου), σε μια αποθηκούλα που τότε τη λέ-
γανε χαμοκέλα.
Άλλος ήταν ο Χαράλαμπος Μαραγκός, παιδί του Βασίλη

Μαραγκού, αδερφός του πατέρα του Μαραγκόγιαννη.
Όλα αυτά τα μαγαζιά ήσαν κρεοπωλεία και πουλούσαν

κρασί, σαρδέλες, ρέγκες και μερικές φορές βακαλάο.
Σχετικά με τον Κανδηλώρο έχω ακούσει ότι είχε καταγω-

γή από την Κεφαλλονιά και ήρθε από την Αττική στο χωριό,
ως πλανόδιος ράφτης (Τερζής, έραβε ράσα). Εδώ παντρεύ-
τηκε πρώτα την κόρη του Αποστόλη Μπόρα και όταν πέθανε
αυτή παντρεύτηκε την αδερφή του Γιώρη Γιαννόπουλου (Κα-
νελλή), που είχε το σπίτι εκεί που τώρα είναι το προαύλιο του
σχολείου. Το πρώτο μαγαζί που άνοιξε ο Κανδηλώρος ήταν
στο υπόγειο του σπιτιού που μένω εγώ σήμερα.
Στο σημερινό μαγαζί του Μήτσιου Ρουσιά είχε ανοίξει μπα-

λοματάδικο ο Ηλίας Δ. Στρίκος (ο γιος του έχει φτιάξει το
σπίτι πάνω από το δρόμο στην Κοκκινόβρυση). Εκεί κατά δια-
στήματα είχαν σαγματοποιεία ο Γιάννης Χαραλάμπη Στρίκος
και ο Πανάγος Αθ. Στρίκος (Σιοκλός), όπως και στο υπόγειο
κάτω από το σπίτι της δασκάλας Γεωργίας Στρίκου, που σήμε-
ρα το αγόρασε ο Γιάννης του Κώστα Μπόρα (Δικαστικός).

Οι Κρήτες  τίμησαν το Βασίλη Κ. Σχίζα
για το έργο του

Ìéá æùíôáíÞ ãÝöõñá áíÜìåóá
óôçí Áñêáäßá êáé ôçí ÊñÞôç.

Ôïõ Çëßá Öéëéððßäç. ð. Êáèçãçôïý Êïéíùíéïëïãßáò, Íïìéêïý,
ÁíôéðñïÝäñïõ ôïõ Ëáúêïý Ðáíåðéóôçìßïõ ÊñÞôçò.

Είναι γνωστοί οι “δεσμοί αίματος” που ενώνουν τους Αρκάδες
και τους Κρήτες από την αρχαιότητα, όταν Αρκάδες μετώκησαν
στο Νησί και ίδρυσαν πόλεις, όπως τη Γόρτυνα στο Νομό Ηρα-
κλείου η οποία ήταν πρωτεύουσα της Κρήτης.
Ακόμη και σήμερα οι Κρήτες συντηρούν πολιτιστικούς δε-

σμούς με τους Αρκάδες. Αποτέλεσμα είναι οι αδελφοποιήσεις
χωριών και Δήμων της Κρήτης (Καντάνου – Γόρτυνας – Αρκαδί-
ου…) με αντίστοιχους της Αρκαδίας (Βλαχέρνας, Καρύταινας,

Βυτίνας…) αλλά και συλλόγων όπως των Κρητών Ιλίου με τους
Σαρακιναίους Γορτυνίας. Ο Αρκάς Βασίλης Σχίζας, εκδότης της
εφημερίδας “Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ” επιβεβαιώνει και προβάλλει
αυτές τις σχέσεις. Πολυσέλιδη, ευανάγνωστη, ευχάριστη, η εφη-
μερίδα ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, ενημερώνει τους Κρήτες της
διασποράς με θέματα κρητικού και γενικότερου ενδιαφέροντος
αλλά και με πολλές αναφορές στην Αρκαδία.
Η “Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ” τα τελευταία 8 χρόνια κατόρθωσε

να καθιερωθεί ως αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ζωής
των Κρητών και όχι μόνο.
Έτσι ήλθε και η δίκαιη αναγνώριση.
Σε μια τιμητική εκδήλωση στις 30 Μαΐου 2009 παρουσία πολ-

λών παραγόντων του Κρητικού κόσμου της Αθήνας και πολιτι-
κών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Σωματείων με πρόε-
δρο τον Ìáíüëç ÐáôåñÜêç, απένειμε στον Âáóßëç Ó÷ßæá και
την “Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ” τιμητική πλακέτα “για την ανάδειξη
της πολιτιστικής προσφοράς των Κρητικών Συλλόγων, την συνε-
χή ενημέρωση και την πολιτισμική προβολή της Κρήτης”.

 Εύγε στον Âáóßëç Ó÷ßæá και στους Κρήτες που ξέρουν να
ανταποδίδουν την προσφορά.

Ó÷üëéï “Á”. Åýãå êáé áðü ìáò óôïí ðáôñéþôç Âáóßëç Ó÷ß-
æá. ÊáëÞ ðÜíôùò åßíáé ç ÊñÞôç, áëëÜ êáé ôï äéêü ìáò ÷ùñéü
äåí ðÜåé ðßóù, ïýôå óå çñùéóìü ïýôå óå ðñïóöïñÜ óôï ̧ -
èíïò ïýôå óå ðñüïäï ôùí íÝùí.

Στην αριστερή φωτογραφία οι εκκλησιασθέντες μετά το πέρας της θείας λειτουργίας στο προαύλιο του
Ναού. Στη δεξιά ο Μήτσιος Κωσταντόπουλος και ο Μήτσιος Στρίκος στο καθήκον της αρτοκλασίας.

την εκδήλωση. Αναλυτική παρουσίαση στο άρθρο της Καλλι-
στώ.

Είδαμε πως η στροφή στον κεντρικό δρόμο, στο ύψος που
βρίσκεται το εκ-
κλησάκι του Αγιοθα-
νάση κόβεται και
διαμορφώνεται εκεί
μια μεγάλη πλατεία.
Ακούσαμε πως θα γί-
νει γήπεδο μπάσκετ.
Αν έτσι έχουν τα
πράγματα αξίζουν
συγχαρητήρια στο
Δήμο για το έργο,
γιατί αποτελεί μία
σημαντική προσφο-
ρά στους νέους του
χωριού μας και τους
δίνει ένα επιπλέον
κίνητρο για να επι-

σκέπτονται το καλοκαίρι το χωριό.
Όπως και τις άλλες χρονιές έτσι και φέτος έγινε θεία λει-

τουργία στο εκκλησάκι του Αγίου Νεκταρίου (Πέμπτη 3-9-09),
που βρίσκεται στα δυτικά λίγο έξω από το χωριό. Το εκκλησάκι
αυτό το έχει φτιάξει ο Γιώργος του Χρήστου Παπαγεωργίου.

O πατέρας Σωτήριος ευχαρίστησε δημόσια τον πατριώτη
Ν. Παπαγεωργίου που με τη διαδικασία της λαχειοφόρου αγο-
ράς (μόνος του ο Νίκος βρήκε τα δώρα από προσφορές φίλων
του και μόνος του διέθεσε τους λαχνούς) συγκέντρωσε το δε-
καπενταύγουστο και παρέδωσε στο Εκκλ. Συμβούλιο 500 ευρώ.

Την Κυ-
ριακή 4 Οκτω-
βρίου θα γί-
νουν Εθνικές
εκλογές. Οι
πατριώτες που
ψηφίζουν στο
χωριό καλό θα
ήταν να το ε-
πισκεφθούν
αυτή τη μέρα,
για να δώσουν
και λίγο ζωή
στον τόπο μας.
Καλή επιτυχία
στο κόμμα σας
και τους υπο-
ψηφίους της ε-
πιλογής σας.

Παρασκευοπούλου 4 - Περιστέρι
Τηλ.: 2105770003

Δερμάτινα νδύματα
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΣ

Στείλτε τα στοιχεία σας για τη νέα ατζέντα του Συνδέσμου
Υπενθυμίζουμε πως όλοι οι πατριώτες πρέπει να στεί-

λουν τα στοιχεία τους (ταχυδρομικά στη διεύθυνση του
γραφείου, στο e-mail του Συνδέσμου ή της ιστοσελίδας,
με φάξ, ή με τηλέφωνο σε ένα μέλος του ΔΣ του Συνδέ-
σμου), για να περιληφθούν στη νέα ατζέντα που προ-
γραμματίζει να εκδώσει ο Σύνδεσμος.
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡ. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ.
ΓΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡ.
ΓΕΝΟΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖ.
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΟΔΟΣ+ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧ. ΚΩΔ.
ΧΩΡΙΟ-ΠΟΛΗ ΧΩΡΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝ. ΤΗΛ.
E-MAIL ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ
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Συναυλία στου Σέρβου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ï ðáôÝñáò, äéÞãçìá (Ê. ÂåëÝíôæáò)
Ó´áãáðþ ãéáôß åßóáé ùñáßá (ÍÝíá ÂåíåôóÜíïõ)
Ï ÈáíÜóçò, äéÞãçìá (Áè. Óôñßêïò)
Ï áìÜñáíôïò (Â. Áãñïêþóôáò)
Óôïõ Êáôóáñïý ôá êáëÜìéá, äéÞãçìá (Ê. ÂåëÝíôæáò)
Íåñáíôæïýëá (ÍÝíá ÂåíåôóÜíïõ)
ÅéñÞíç õìßí, ðïßçìá (Ê. ÂåëÝíôæáò)
¢ñíçóç (ÍÝíá ÂåíåôóÜíïõ)
Åñùôéêü êáé Íßêç, ðïéÞìáôá (Ê. ÂåëÝíôæáò)
Ôï ìéíüñå ôçò áõãÞò (ÍÝíá ÂåíåôóÜíïõ)
Ôï êáíßóêé ôïõ ãÜìïõ, ëáïãñáöéêü (Áè. Óôñßêïò)
ÌÝñá ìÝñùóå (Â. Áãñïêþóôáò)
Ï íáõðçãüò, ðïßçìá (Áè. Óôñßêïò)
Tç èÜëáóóá ôç ãáëáíÞ (ÍÝíá ÂåíåôóÜíïõ)
Ôï ðÝëáãïò, ðïßçìá (Ê. ÂåëÝíôæáò)
ÔæéâáÝñé (ÍÝíá ÂåíåôóÜíïõ)
Ï êõñ ÌçíÜò, ðïßçìá ôçò Ìáñßáò Ðáíáãïðïýëïõ (Áè. Óôñßêïò)
Óôü ’ðá êáé óôï îáíáëÝù (ÍÝíá ÂåíåôóÜíïõ)
Ôï ðáíçãýñé ìáò (Áè. Óôñßêïò)
Ç éôéÜ êáé ï áçôüò (Â. Áãñïêþóôáò)

ÍÝíá ÂåíåôóÜíïõ: Ôñáãïýäé
Â. Áãñïêùóôáò: Ôñáãïýäé, ëýñá, öëïãÝñá, êéèÜñá
×Üñçò ÌÝñìçãêáò: ÊïíôñáìðÜóï
ÐÝôñïò Óôåñãéüðïõëïò: ÖëÜïõôï
ÁíáóôÜóéïò Áð. Óôñßêïò: ÌïõóéêÞ åðéìÝëåéá êáé áêïñíôåüí
ÅëÝíç È. ÔñïõðÞ: ÖéëïëïãéêÞ åðéìÝëåéá
Êþóôáò ÂåëÝíôæáò: ÁöÞãçóç ðåæþí êáé áðáããåëßá ðïéçìÜôùí
ÁèáíÜóéïò Ðáí. Óôñßêïò: ÁöÞãçóç ðåæþí êáé áðáããåëßá ðïéçìÜôùí

Ομιλία Δημάρχου Ηραίας κ. Στ. Χριστόπουλου στη συναυλία
Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισ-

σες.
Συγκεντρωθήκαμε απόψε για να τιμήσουμε

τη μνήμη ενός σημαντικού ανθρώπου που γεν-
νήθηκε και μεγάλωσε εδώ στου Σέρβου, του
Èåüäùñïõ Êùíóôáíôßíïõ ÔñïõðÞ. Ο Θ.
Τρουπής είναι μια ξεχωριστή προσωπικότη-
τα στον χώρο της παιδείας και των γραμμά-
των. Το λογοτεχνικό, παιδαγωγικό και λαο-
γραφικό του έργο αποτελεί παρακαταθήκη
για τις επόμενες γενιές. Ολόκληρο το έργο
του διέπεται από σεμνότητα, ήθος και αγάπη

για τον άνθρωπο. Η αποψινή εκδήλωση οργανώθηκε με πρωτοβουλία του
ανιψιού του αρχιμουσικού ÁíáóôÜóéïõ Áð. Óôñßêïõ και της οικογένειας
του εκλιπόντος λογοτέχνη. Ο Δήμος Ηραίας αγκάλιασε και στήριξε αμέσως
την ιδέα αυτή. Ωστόσο η πραγμάτωσή της δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την
αφιλοκερδή συμμετοχή όλων των καλλιτεχνών.
Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συμμετέχοντες: τον

κύριο Çëßá Ãéáííéêüðïõëï, Πρόεδρο της Παγγορτυνιακής Ένωσης, τον
κύριο ÁèáíÜóéï Óôñßêï, εξάδελφο του λογοτέχνη και Ταξίαρχο εν απο-
στρατία, τον κύριο Êþóôá ÂåëÝíôæá, ηθοποιό του Θεάτρου Τέχνης, τον
κύριο Âáóßëç Áãñïêþóôá, μουσικό που ήρθε ειδικά για την εκδήλωση
από το Βόλο, τους εξαίρετους μουσικούς ×Üñç ÌÝñìçãêá και ÐÝôñï
Óôåñãéüðïõëï και ιδιαίτερα τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού
κυρία ÍÝíá ÂåíåôóÜíïõ, που μας κάνει την τιμή να είναι απόψε μαζί μας.
Ο Δήμος Ηραίας ελπίζει ότι η αποψινή βραδιά θα αποτελέσει πρότυπο για

τη διοργάνωση και άλλων τέτοιων ποιοτικών εκδηλώσεων, που θα αναδεί-
ξουν την πνευματική ουσία του τόπου μας.

συνέχεια από τη σελ.1

Ο ακκορντεονίστας που ήταν ο Ανα-
στάσης Απ. Στρίκος καλησπέρισε το κοι-
νό και εξήγησε την αρχική ιδέα που γέν-
νησε αυτή την εκδήλωση: Να γίνει μια
βραδιά στη μνήμη του Θόδωρου Τρου-
πή με τραγούδια που του άρεσαν κι έλε-
γε με τη φλογέρα του και αποσπάσματα
από το λογοτεχνικό του έργο.
Μετά από ένα σύντομο και περιεκτι-

κό χαιρετισμό του Δημάρχου Ηραίας
κ.  Σταύρου Χριστόπουλου, το λόγο πή-
ρε ο κ. Ηλίας Γιαννικόπουλος, Πρόε-
δρος της Παγγορτυνιακής Ένωσης και
λογοτέχνης. Με άρτια διατύπωση και ά-
ψογο ύφος παρουσίασε τις κύριες πτυ-
χές του έργου του Θεόδωρου Τρου-
πή. Αναφέρθηκε στην πεζογραφία,
την ποίηση, τη λαογραφία του, την
παιδαγωγική και εκδοτική του προ-
σφορά. Η εμφανής αγάπη στο πρό-
σωπο του τιμώμενου λογοτέχνη και
φίλου του, δεν αφαίρεσε τίποτα από
την αντικειμενικότητα και τη μεστό-
τητα του λόγου του. Τον ευχαριστού-
με θερμά.

Στη συνέχεια ο κύριος Φάνης Παπαχατζής, εκπαιδευτικός και φίλος,
απήγγειλε με τρόπο συγκινητικό, ένα στιχούργημα γραμμένο ειδικά για την
περίσταση από τον ίδιο.
Ο κ. Αγροκώστας πήρε τη φλογέρα του κι ο νηχός της επέβαλε τη σιωπή

και την κατάνυξη.
“Εννιά μηνών ορφάνεψα από πατέρα...” Ο Κώστας Βελέντζας, ηθοποιός

του Θεάτρου Τέχνης, ξεκίνησε να διαβάζει ôïí ÐáôÝñá από τη συλλογή
ÓÝðáëá Èýìçóçò. Το διήγημα, που αναφέρεται σε ένα επεισόδιο από την
παιδική ηλικία του συγγραφέα, ανέσυρε μνήμες όχι μόνο προσωπικές αλλά
και συλλογικές των συγχωριανών. Η συγκίνηση που προκάλεσε έδωσε το
στίγμα ολόκληρης της βραδιάς. Τα τελευταία λόγια του διηγήματος παρέ-
δωσαν τη σκυτάλη στο τραγούδι που ακολούθησε: “Σ΄αγαπώ γιατί είσαι
ωραία...”, ξεχύθηκε καθάρια η γνώριμη φωνή της Νένας Βενετσάνου κι
εμείς δεν πιστεύαμε στα μάτια και τ΄αυτιά μας...
Από εκείνη τη στιγμή άρχισε να ρέει ένας χείμαρρος λόγου και μουσι-

κής. Τα αναγνώσματα και τα τραγούδια διαδέχονταν το ένα το άλλο με
αριστοτεχνικά πλεγμένη υφολογική και εννοιολογική ενότητα.
Ο Θάνος ο Στρίκος, παιδί του χωριού μας, ανέστησε τα κείμενα. Τα

απέδωσε ανόθευτα, στην πιο πηγαία ντοπιολαλιά που είναι και η δική του
αυθεντική γλώσσα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που σήκωνε τα μάτια από το
γραφτό και συνέχιζε την αφήγηση με το βλέμμα στραμμένο στο παρελθόν,
σαν να τα διάβαζε από τις σελίδες της κοινής μας μνήμης.
Ο Κώστας Βελέντζας διάβασε με λυρική ευαισθησία, εσωτερικό κραδα-

σμό και δραματική λιτότητα. Το νηφάλιο ύφος του, σε αντιδιαστολή με
αυτό του λαϊκού αφηγητή, ανέδειξε το ευρύ φάσμα του έργου του Τρου-
πή που αντλεί μεν τους χυμούς του από τη γενέτειρα του αλλά ξεπερνά τα
όριά της και γίνεται πανανθρώπινο.
Όπως οι δύο αναγνώστες έτσι και οι δύο τραγουδιστές συνδύαζαν το

λαϊκό και το έντεχνο στοιχείο με τρόπο ανεπανάληπτο.
Τι να πει κανείς για τη Νένα Βενετσάνου; Με τη γενναιοδωρία και την

προσωπικότητά της, έδωσε στην πλατεία μας διαστάσεις μεγάλου συναυ-
λιακού χώρου. Ρί-
γη γνήσιου λυτρω-
τικού συναισθήμα-
τος διαπέρασαν
το ακροατήριο. Η
δωρική φωνή της
αντιλάλησε στα λα-
γκάδια ένα γύρο
και το Αρκαδικό
τοπίο τη δέχθηκε
με ευγνωμοσύνη.
Κοντά στη μεγά-

λη Νένα Βενετσά-
νου, στάθηκε επά-
ξια ο νέος και ταλαντούχος Βασίλης Αγροκώστας, που ήταν και η μεγάλη
έκπληξη της βραδιάς. Με τη γλυκιά, βυζαντινή φωνή του δίδαξε τον τρόπο
με τον οποίο πρέπει να ερμηνεύονται τα παραδοσιακά μας τραγούδια και
με τη φλογέρα του απέσταξε την πεμπτουσία της αρκαδικής γής στις καρ-
διές μας.
Τους δύο τραγουδιστές πλαισίωναν τρεις ακόμη ταλαντούχοι μουσικοί:

Ο Χάρης Μέρμηγκας στο κοντραμπάσο, ο Πέτρος Στεργιόπουλος στο
φλάουτο κι ο Αναστάσιος Στρίκος στο ακορντεόν. Ο καθένας με την ι-
διαιτερότητά του συνέβαλε στη δημιουργία ενός πρωτότυπου μουσικού
συνόλου.
Η προσέλευση του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Όχι μόνο από το

χωριό μας αλλά κι από τα γύρω χωριά, τα Λαγκάδια και τη Δημητσάνα,
αλλά και την Ηλεία και την Αχαΐα ήρθε ο κόσμος για να παρακολουθήσει
την εκδήλωση. Οι καρέκλες γέμισαν και οι όρθιοι έφταναν μέχρι την εκ-
κλησία. Το σημαντικότερο όμως δεν ήταν το πλήθος αλλά η ένταση της
συμμετοχής του. Συγκίνηση ήταν η λέξη που επικράτησε.
Η εκδήλωση ανέδειξε τις δυνατότητες και το ανθρώπινο δυναμικό που

διαθέτει το χωριό μας και ελπίζουμε να αποτελέσει πρότυπο για παρό-
μοιες δραστηριότητες στο μέλλον.

Êáëëéóôþ

Ο αρχιμουσικός Αν. Στρίκος μιλάει
στους πατριώτες

Στρίκος Θάνος (αριστερά) και Βελέντζας Κώστας

Το πανηγύρι μαςΤο πανηγύρι μαςΤο πανηγύρι μαςΤο πανηγύρι μαςΤο πανηγύρι μας
Θοδωρή Κ. Τρουπή

Βαρεί ο Μπερδούσης τον αητό
και τραγουδάει κι ατός του.
Εδώ στη στράτα στο μπωχό
με το Θανάση θα πιαστώ
για να στηθεί ο χορός του.

΄Εεεχ... Παναγιά μου, θα σφαγώ
με τα τσακίσματά του.
Ξεσήκωσ΄ούλο το χωριό
κι ο ήλιος στο καμπαναριό
έδεσε τ΄αλογό του.

Κι όχ μαχαλά σε μαχαλά
ξεπόρτισαν οι τσιούπες.
Ανηφορίζουν, ροδολούν,
λοξοτηράνε και γελούν
ρακή γιομάτες κούπες.

Ενάγυρα στ΄αγναντερά
μπαλκόνια, παραθύρια,
νιες άλλες είν΄ακουμπηστές
γελούμενες και πλουμπιστές
σεβτάδων θυμιατήρια.

Κοντοσιμώνιουν στο χορό
τα νιάτα απ΄τις ταβέρνες.
Και ξεθαρρεύουνε και οι νιες
και στέκουνται δυο πιθαμές
από της γης οι φτέρνες.

Βάρει, Μπερδούση, μερακλή...
Φιού!... Χόπα!... Πάει ο χάρος!
Σαν τούτη μέρα κι ‘αλλη μια
να ήταν να πιάνουν γνωριμιά
ο φίλος κι ο κουμπάρος.

Πως να γινόταν να πιαστώ
Σε μαυρομάτας χέρι...
Η πλεξίδα ναν δεντρογαλιά
Και πέλαγο η αγκαλιά
Που τη φιλεί τ΄αγέρι.

Νυφοδιαλέγουν οι γονιοί
με παιδεμένο μάτι.
Κερνάει μεζέ, κερνάει κρασί
με την οκά με τη μισή
τσοπάνης τον εργάτη.

Αδελφωμένοι, αγκαλιαστοί
Ω χωριανοί, ώ τραγούδια!
Ώ γλυκερή αναθυμιά
Παλιών καιρών καλούδια!

Χάι φουντωμένη λεβεντιά,
κρουστά, μεστά μεδούλια.
Νύχτωσε λίχνο σου κρατώ,
τ΄άστρα στολίδια σου να ιδώ
κορώνα σου την πούλια.

Ο ΚΥΡ ΜΗΝΑΣΟ ΚΥΡ ΜΗΝΑΣΟ ΚΥΡ ΜΗΝΑΣΟ ΚΥΡ ΜΗΝΑΣΟ ΚΥΡ ΜΗΝΑΣ
Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

Μαρίας Παναγοπούλου (1932-1993)
(απαγγέλθηκε στη συναυλία)

Χιόνια μαλλιά κάρβουνα μάτια,
πέτσινη σάκα -ένα ξεφτίδι-
στα καλντερίμια, στα σοκάκια...
κι όλο να λέει: “...η ζωή ταξίδι”.
“...Ένα ταξίδι κι ένας δρόμος...”
Ο κυρ Μηνάς ο ταχυδρόμος.

Η σάκα του καημοί κι ελπίδες.
Στο μαχαλά μας θα περάσεις;
...η Μανταλλένα...Έγνοια, ρυτίδες...
Πέρα στον Καναδά ο Θανάσης.
...Θάλασσες μάτια η Μανταλλένα
και μέσα τα όνειρα πνιγμένα...

Έ γεια σου, τι χαμπάρια Φρόσω;
Τάξε μου και σου φέρνω γράμμα...
Το τάμα πρώτα! ...Θα στο δώσω,
μην αρχινάς -να ζεις- το κλάμα...
...Αχ ξενιτιά πικρογελούσα,
στη ράχη ας μη σε κουβαλούσα...

Περνάει σκυφτά από το χαγιάτι
...είν΄ τα ψωμιά του μετρημένα
του έρμου του γέρο Σταμάτη.
Τρεις γιους του δέσανε τα ξένα...
...Έρμη ζωή με τις στροφές σου,
αίμα και ζάχαρη οι πληγές σου...

Γεια και χαρά σου κύρ Αστέρω,
δε βγαίνει με το κλάμα  πέρα.
Αύριο θα ιδείς. Γραφή θα φέρω.
Στο τάζω! Τ΄είναι δα μια ημέρα;
...Βόηθα παρθένα Παναγιά μου,
μια πέτρα βάλε στην καρδιά μου...

Κάθε βραδιά στα δάχτυλά του
μετράει: Χαρές, ρυτίδες, δάκρυα...
Φτωχή θεέ μου η μοιρασιά του...
Που νάχει αρχή ο πόνος κι άκρη;
...Κι άντε τραγούδι...
“πίκρα ο κόσμος”.
Ο κυρ Μηνάς ο ταχυδρόμος.
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Η ομιλία του κ. Ηλ.  Γιαννικόπουλου στη συναυλία
Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΘΟΔΩΡΟΣ Κ. ΤΡΟΥΠΗΣ ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ

Ο Θόδωρος Κ. Τρουπής, διέγραψε μια φωτει-
νή πνευματική πορεία, γόνιμη, δημιουργική και
παραγωγική, όσο λίγες. Η προσφορά του στην
Παιδεία και στη Λογοτεχνία της πατρίδας μας
είναι ανεκτίμητη! Ο πρόωρος θάνατός του (τον
Ιούνιο του 2008) άφησε δυσαναπλήρωτο κενό
στα νεο-ελληνικά Γράμματα! Φωτισμένος και
άριστος Δάσκαλος, ταλαντούχος και εμπνευσμέ-
νος λογοτέχνης, αθόρυβος εκδότης και πολυγρα-
φότατος συγγραφέας, ο Τρουπής άφησε λαμπρό
στίγμα της επίγειας παρουσίας του. Πολύπειρος
και πολύπαθος, στερημένος από πολλά, αλλά
πλούσιος σε βιώματα και εμπειρίες, με πιο δυνα-
τές και οδυνηρές αυτές της ορφάνιας, της παιδι-
κής ηλικίας, του Πολέμου και της Κατοχής, και
κυρίως του αδελφοκτόνου Εμφύλιου, απέκτησε
τη βαθειά γνώση και σοφία της ζωής και των
ανθρώπων. Αυτά τα βιώματα, αναπλασμένα δη-
μιουργικά από το γνήσιο λογοτεχνικό του ταλέ-
ντο, απετέλεσαν την πρώτη ύλη όλου του τερά-
στιου σε ποσότητα και ανώτερου σε ποιότητα
λογοτεχνικού έργου του.

Στα Γράμματα εμφανίστηκε το έτος 1957, με
την πρώτη ποιητική του συλλογή “Τα πρώτα
φύλλα”. Δύο χρόνια αργότερα ακολούθησε η η-
θογραφική νουβέλα “΄Ανθρωποι της σκαλω-
σιάς”, εμπνευσμένη από τη ζωή των χτιστάδων,
και το 1960 η ποιητική συλλογή “Λειψά όνει-
ρα”. Ήδη με τα τρία αυτά πρωτόλεια έδειξε ότι
διέθετε μεγάλες λογοτεχνικές δυνα-
τότητες και ότι θα κατακτούσε μια
κορυφαία θέση στον νεοελληνικό
“Παρνασσό”, όπως και έγινε.   Τέσ-
σερες είναι οι τομείς, όπου κατά κύ-
ριο λόγο εκδηλώθηκε με μεγάλη επι-
τυχία το συγγραφικό ταλέντο του
Θόδωρου Κ. Τρουπή: α) η ποίηση,
β) η πεζογραφία, γ) η παιδική λογο-
τεχνία και δ) η λαογραφία.

Α. Στο χώρο της ποίησης, υπη-
ρέτησε με την ίδια επιτυχία και την
παραδοσιακή και τη μοντέρνα
μορφή. Διακρίθηκε ιδιαίτερα στην
παραδοσιακή ποίηση. Έγραψε χι-
λιάδες στίχους, άψογους τεχνικά, με
εικονοπλαστική δύναμη και πλού-
σιες ομοιοκαταληξίες. Κυρίως ανα-
δείχτηκε βιρτουόζος του σονέτου και του “χάϊ
κού”, δύο δύσκολων ποιητικών ειδών, από τα
οποία φιλοτέχνησε με αφάνταστη ευκολία πολ-
λές εκατοντάδες και γέμισε με αυτά ολόκληρες
ποιητικές συλλογές. Η θεματολογία των ποιη-
μάτων του είναι ανεξάντλητη. Δεν υπάρχει πτυ-
χή του οικογενειακού, κοινωνικού και εθνικού
βίου μας, που να μην τον έχει εμπνεύσει. Το
παρόν και το παρελθόν του τόπου μας, η Γορτυ-
νιακή φύση με τις χίλιες ομορφιές της, η ιδιαίτε-
ρη πατρίδα του Σέρβου, η άγια μορφή της Μάνας
του, οι συγχωριανοί του, οι Έλληνες με τις ανυ-
ψώσεις και τις αδυναμίες τους, τα πανανθρώπι-
να ιδανικά της αγάπης και της ειρήνης, ο πόνος
των ανθρώπων και των πραγμάτων, και πάνω
απ΄ όλα ο έρωτας και η νοσταλγία, αποτελούν
για αυτόν αγαπημένα σημεία αναφοράς. Η
λύρα του είναι πολύχορδη και γλυκόηχη, η ποί-
ησή του είναι χυμώδης, πληθωρική, γεμάτη νο-
ήματα και ουσία ζωής, που δεν θυμίζει καθόλου
την ακαταλαβίστικη και ερμητική στιχοπλημ-
μύρα της εποχής μας. Σχηματικά θα μπορούσα-
με να ειπούμε, ότι στην ποίησή του συνδυάζο-
νται αρμονικά το λυρικό και το φιλοσοφικό στοι-
χείο. Η πατριδολατρία, η νοσταλγία, ο στοχα-
στικός διαλογισμός, ο κοινωνικός προβληματι-
σμός, οι μεταφυσικές διερωτήσεις, είναι τα κύ-

ρια γνωρίσματά της. Ο Τρουπής καταπιάνεται
με τα αιώνια θέματα και τα αιώνια ερωτήματα:
τον άνθρωπο, τη ζωή, το Θάνατο, τη Φύση, το
Θεό. Είναι επιγραμματικός, πυκνός, διδακτικός.
Οι στίχοι του γίνονται αποστάγματα σοφίας και
πείρας. Στις τελευταίες συλλογές του καταλήγει
σε ένα είδος μηδενισμού. Αιρετικός και αγνωστι-
κιστής, ταρακουνάει κατεστημένες αξίες και πα-
τροπαράδοτα θέσμια, σαρκάζοντας τα πάντα με
ειρωνεία και ανατρεπτικό χιούμορ. Οι κυριότε-
ρες ποιητικές συλλογές του είναι: “Προς εαυ-
τόν” (1982), “Μετοικεσία” (1992), “Τα αλφα-
βητάρια των Χάι-Κου” (1993) “Λιανοτράγου-
δα” (1993), “Μητέρες” (1994, 2001), “Ανακο-
μιδή” (1998), “Ερωτική φαρέτρα” (1998),  “Της
πατρίδας” (2002), “Φθινοπωρινά”, συγκεντρω-
τική έκδοση έξι χωριστών ποιητικών συλλογών,
με πάνω από 500 ποιήματα (2002-2004), και
τα κύκνεια άσματά του, το “Σιμιοματάριο πρό-
το” και “Σιμιοματάριο δέφτερο” (2007), τυπω-
μένα με ιδιότυπο ορθογραφικό σύστημα, που α-
νάστησε μετά 200 ολόκληρα χρόνια τη “Ρομεη-
κη γλοσα” του Ιω. Βηλαρά.

Β. Στο χώρο της πεζογραφίας ξεδίπλωσε και
ανέδειξε όλες τις δυνατότητές του! Εκεί όμως ό-
που κυριολεκτικά διέπρεψε, και αναδείχτηκε έ-
νας από τους καλύτερους σπεσιαλίστες του εί-
δους, ήταν το διήγημα. Δεν είναι υπερβολή αν
τον χαρακτηρίσει κανείς Άντον Τσέχωφ της
Ελλάδας! Με απίθανη μαεστρία έπλεξε τις εκα-
τοντάδες περίτεχνες “ιστορίες” του! Με λιτότη-
τα και ζωντάνια κατόρθωσε να αναστήσει έναν
ολόκληρο κόσμο και μιαν ολόκληρη εποχή! Με
διεισδυτικότητα ανατόμου μπήκε στη ψυχή των
ηρώων του, εξιχνίασε τα πάθη και τα βάθη της,
και με τέχνη τα τοποθέτησε στο υπόβαθρο των
πράξεων και των συμπεριφορών τους. Μπορεί
να εμπνέεται από τα προσωπικά του βιώματα,
αλλά δεν είναι ούτε απλός βιωματικός συγγρα-
φέας, ούτε απλός ηθογράφος. Αναπλάθει δη-
μιουργικά το βιωματικό υλικό του, για να δώσει
έργα πνοής και τέχνης, που ξεπερνούν τον ίδιο
και την εποχή του και αποτελούν αποκτήματα
καθολικής αποδοχής και διαχρονικής αξίας. Ο
Θόδωρος Κ. Τρουπής έχει φιλοτεχνήσει μικρά

ψυχολογικά και κοινωνικά αριστουργήματα!
Συλλογές διηγημάτων έχει γράψει πολλές: “Σέ-
παλα θύμησης” (1980), “Το λαούτο του Κω-
σταντή” (1982), “Η συμφωνία της ερημιάς”
(1990), “Τα παράσημα” (1997), “Αναδρομικά”
(2000). Όλα είναι μικρές ιστορίες ανθρώπινων
παθών. Ιστορίες γεμάτες πόνο, ανθρωπιά, νο-
σταλγία, και ματωμένη μνήμη. Ιστορίες που δεν
διστάζουν να προβάλουν ακόμα και τη σκληρή
όψη της ελληνικής ζωής, ιδίως κάτω από τις ε-
ξαιρετικές συνθήκες της ξενικής κατοχής και του
αδελφικού αλληλοσπαραγμού. Τα διηγήματα
του Τρουπή είναι εικόνες και μαρτυρίες μιας τυ-
ραγνισμένης γενιάς, χρονικά μιας πολύπαθης
εποχής, που πλήγωσε τους ανθρώπους, που τους
φόρτωσε φτώχειες και βάσανα, που έκανε τον
αγώνα τους για επιβίωση ατέλειωτο μαρτύριο,
που οδήγησε εύκολα στην πτώση όσους δεν
είχαν  σταθερά ηθικά αντιστύλια, ενώ για λί-
γους μόνο στάθηκε ευκαιρία ψυχικής σφυρη-
λάτησης. Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε
τα διηγήματα του Τρουπή ως λατρευτικά συ-
ναξάρια  αγίων της βιοπάλης, ως μαρτυρολόγια
ταπεινών και καταφρονεμένων της ζωής. Ο
Τρουπής δεν ωραιοποιεί τα πράγματα, ούτε ε-
ξιδανικεύει το παρελθόν. Είναι γνήσιος νατου-
ραλιστής, αλλά δεν φωτογραφίζει την πραγ-

ματικότητα, τη ζωγραφίζει με το δικό του τρό-
πο. Ας επαναλάβω, ότι ο Θόδωρος Κ. Τρουπής
είναι ένας προικισμένος τεχνίτης του λόγου, που
στο διήγημα βρήκε τον καλύτερο λογοτεχνικό
εαυτό του. Από τον βιωματικό κόσμο του Τρου-
πή είναι αντλημένο το υλικό που αποτελεί το
σκελετό και των δύο εκτενέστερων αφηγημά-
των του, που ο συγγραφέας χαρακτηρίζει μυ-
θιστορήματα, δηλ. της “Συμέλας” (2003) και
της “Ιοκάστης” (2004). Η “Ιοκάστη” είναι ε-
μπνευσμένη από τις πικρές μνήμες του Εμφυλί-
ου, ενώ η “Συμέλα” είναι ένας ύμνος στον έ-
ρωτα, στη συζυγική αγάπη, στην ιερότητα της
μητρότητας. Στην “Ιοκάστη” η ηρωΐδα εξομολο-
γείται και αποκαλύπτει τα εσώψυχά της, και μαζί
αποκαλύπτει όλη τη σκληρότητα και βαναυσό-
τητα των πέτρινων χρόνων. Αντίθετα, η “Συμέ-
λα” είναι γεμάτη ανθρωπιά, καλοσύνη και τρυ-
φερότητα, μια πλημμύρα αγνών αισθημάτων και
αισθησιακής πανδαισίας.

Γ. Δεκάδες είναι τα παιδικά και σχολικά βι-
βλία που έγραψε. Ιδιαίτερα οι παιδικές ποιητι-
κές συλλογές του είναι γεμάτες τρυφερότητα και
ευγένεια. Σας θυμίζω μερικές: “Κρινάνθια”
(1966), “Θυμάρια” (1979), “Κοράλλια” (1980),
“Πασχαλίτσες” (1998), “Τα παιδικά” (1998),
“Τα τραγούδια της Χριστιάνας” (2000), και πολ-
λά άλλα. ΄Εγραψε ακόμα θεατρικά έργα για
παιδιά, όπως το πολυσέλιδο “Η χαρά του παι-
διού” (1980), τετράδια γραμματικής και πα-
τριδογνωσίας, “Σχολικό Εορτολόγιο”, “Μα-
θητικό Ημερολόγιο”, και πολλά άλλα.

Δ. Μεγάλο μέρος της ζωής του αφιέρωσε στη
συγκέντρωση λαογραφικού και γλωσσικού υ-
λικού. Το 1959 βραβεύτηκε από την Ακαδημία
Αθηνών και από τη Γλωσσική Εταιρεία για τις
λαογραφικές συλλογές του. Θερμός λάτρης και
μελετητής του λαϊκού πολιτισμού μας, δεν έπαψε
ποτέ να ερευνά και να καταγράφει κάθε ψήγμα
λαογραφικού θησαυρού, όσο μικρό και ασήμα-
ντο και αν ήταν. Η πολύτιμη και αξιοθαύμαστη
λαογραφική συγκομιδή του δημοσιεύτηκε σε ε-
πτά πολυσέλιδους τόμους, με το χαρακτηριστικό
τίτλο “Σκαλίζοντας τις ρίζες μας, Σέρβου”. Τρα-
γούδια, μοιρολόγια, παροιμίες, τοπωνύμια, γενε-

αλογίες, παραμύθια, αινίγματα, παιχνί-
δια, κατάρες, ευχές, προλήψεις, επαγ-
γέλματα και εργαλεία, ιδιωματικές λέ-
ξεις, και άλλη λαογραφική ύλη από το
γεωργικό, ποιμενικό και κοινωνικό βίο
του λαού μας, έχουν αποθησαυριστεί με
υπομονή και ευσυνειδησία.

Ε. Από τις θετικότερες πνευματικές
συμβολές του στην υπηρεσία και καλ-
λιέργεια των Γραμμάτων στην εποχή μας
είναι επίσης η έκδοση βιβλίων Ελλήνων
λογοτεχνών, αλλά και η επί σειρά 21 ε-
τών έκδοση του τριμηνιαίου περιοδικού
ποικίλης ύλης “Μοριάς”, με ιστορικό, λα-
ογραφικό και λογοτεχνικό περιεχόμενο.
Στα 84 τεύχη του περιοδικού, ο Τρου-
πής φιλοξένησε δεκάδες παλαιών και
φτασμένων λογοτεχνών, αλλά έδωσε βή-

μα και σε πολλούς νέους και πρωτοεμφανιζόμε-
νους. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα ειδικά αφιερώματα
του περιοδικού σε νεοέλληνες λογοτέχνες. Αξίζει
να σημειωθεί ότι τεύχη αφιερώθηκαν και στους
Γορτύνιους Ελένη Ηλιοπούλου–Ζαχαροπούλου,
από τα Τρόπαια, Χρ. Νικήτα-Στρατολάτη, Άγγε-
λο Παναγάκη και Πάκη Καγιά, από τα Λαγκάδια,
και στην αξέχαστη Σερβαία λογοτέχνιδα Μαρία
Παναγοπούλου (2 φορές).

Κλείνοντας αυτή την σύντομη περιδιάβαση στο
έργο του Θόδωρου Κ. Τρουπή, θα ήθελα να υπο-
γραμμίσω ότι το γράψιμο ήταν γι  αυτόν ανάγκη
ζωής. Ήταν η ανάσα του και η μεγάλη αγάπη
του! Γι αυτό έγραφε συνεχώς. Έγραφε! Ασχο-
λήθηκε με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς! Με
την τοπική ιστορία του χωριού Μετόχι Αχαΐ-
ας, με λαϊκούς μύθους, με ανέκδοτα, Ονει-
ροκρίτες, Καζαμίες, με αισθητικά δοκίμια,
με ταξιδιωτικές εντυπώσεις, και πολλά άλ-
λα. Αν δεν έφευγε σχετικά πρόωρα από τη ζω-
ή, ασφαλώς θα είχε να μας δώσει πολύ περισ-
σότερα.

Αξέχαστε φίλε Θόδωρε, όπου κι αν είσαι, σε
ευχαριστούμε για το έργο και την προσφορά
σου. Σε θυμόμαστε, σε αγαπάμε, σε θαυμάζου-
με, σε αποζητούμε! Μας έχεις λείψει πολύ, Θό-
δωρε!

Θ. Κ. Τρουπής: “Δασκαλολογοτέχνης”, “πλάτανος θεόρατος”

 β) Προσφορά ειδών.
-Ο πατριώτης μας επιχειρηματίας στο χώρο των

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, Τάκης Δ.
Ρουσιάς πρόσφερε για κλήρωση μια τηλεόραση υ-
γρών κρυστάλλων 37 ιντζών, αξίας 700 ευρώ. Η τη-
λεόραση κληρώθηκε την επομένη της Παναγίας, μαζί
με μια μεγάλη καδραρισμένη εικόνα του χωριού και
τυχεροί αναδείχθηκαν ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Θ. Τρουπής για τη τηλεόραση και η Κατερίνα Δ. Βέρ-
γου για το κάδρο. Και η δύο “κράτησαν την τύχη” και
πρόσφεραν τα κερδισμένα στο Π.Κ.

*Ένας καλός πατριώτες πρόσφερε τα είδη υγιει-
νής (ideal standart) για τα 2 WC. του Π.Κ. και μέλος
του ΔΣ τα μετέφερε στο χωριό με το αυτοκίνητό
του.

Ο πατριώτης μας Γεώργιος Θ. Τρουπής, καθηγη-
τής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών,
ενημέρωσε πριν το κλοκαίρι το ΔΣ του Συνδέσμου πως
η Σχολή μπορεί να  προσφέρει δωρεάν μη αναλώσιμο
υλικό για το Π.Κ., το οποίο η ίδια αντικαθιστά με και-
νούριο.  Η απάντηση ασφαλώς ήταν θετική και στις 7
Ιουλίου 2009 ο πρόεδρος του Συνδέσμου Θ. Τρουπής
και το μέλος Γ. Βέργος συναντήθηκαν στη σχολή με
τον  πατριώτη μας και φόρτωσαν στο φορτηγό 30 κα-
ρέκλες, 2 μεγάλα γραφεία συνεδριάσεων, 1 μικρότε-
ρο γραφείο, 2 μεταλλικές βιβλιοθήκες και ένα ακόμη
έπιπλο.

 γ) Προσφορά εθελοντικής εργασίας, για έργα στο
Κέντρο.

Ο Γιάννης Τσαντήλας (γαμπρός του Ηλ. Χειμώ-
να) προσφέρθηκε να τοποθετήσει τα είδη υγιεινής και
ότι άλλο υδραυλικό εκκρεμεί.

Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ι. Ν. Βέργος προ-
σφέρθηκε να τοποθετήσει τα μάρμαρα στη σκάλα από
την πάνω αίθουσα προς το κιόσκι.

Δύο μέλη του ΔΣ προσφέρθηκαν να φτιάξουν τα
ντουλάπια της κουζίνας (...καμία σχέση με το αντικεί-
μενο...).   Ευχαριστούμε θερμά όλους τους παραπάνω
πατριώτες για τις προσφορές τους και ελπίζουμε το
παράδειγμά τους να το μιμηθούν και άλλοι πατριώ-
τες. Εκτός των εργασιών που αναφέρθηκαν το ΔΣ α-
ποφάσισε να προχωρήσει σε 2 ακόμη εργασίες.-Συμ-
φώνησε με τον εργολάβο (Μήτσιο Μπάρδο) να περά-
σει τσιμεντοκονία την εξωτερική πλευρά του πέτρινου
τοίχου προς τον κήπο Δημητρόπουλου και να τοποθε-
τήσει τα “καπέλα” σε αυτόν τον τοίχο και στον αντί-
στοιχο της ράμπας. Παρόλο που το κόστος είναι πολύ
μεγαλύτερο (και τα οικονομικά του Συνδέσμου πολύ
φτωχά) το ΔΣ αποφάσισε τα “καπέλα” στον τοίχο Δη-
μητρόπουλου να είναι μονοκόμματα στο πλάτος, που
είναι περίπου 45 πόντοι (...μια φορά γίνονται).-Θα διε-
ρευνήσει την αγορά για την αγορά και τοποθέτηση 6
ξύλινων κουφωμάτων στο εσωτερικό της αίθουσας.

 Άλλες εργασίες και ανάγκες που πρέπει να γί-
νουν.

Πλακόστρωση Ράμπας.
Σοβάτισμα ή τρίψιμο  στις κολόνες που βρί-

σκονται στη ράμπα και μερεμέτια προς την πλευρά
του ιατρείου.

Φωτιστικά
Διάφορα έπιπλα και σκεύη (τραπέζια, καρέκλες,

βιβλιοθήκες, κουζινικά, πίνακες κλπ).
Αν κάποιος πατριώτης μπορεί να προσφέρει κά-

τι για τα παραπάνω θα ήταν ευχής έργο.
(Θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη αν κάποιος ε-

νοχλήθηκε από τις συχνές αναφορές μας, για οικο-
νομική ή άλλη στήριξη του Συνδέσμου)”.

Πολιτιστικό Κέντρο
συνέχεια από τη σελ. 1

Ιδιοκτησία:
Σύνδεσμος Σερβαίων Αρκαδίας

“Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”
Αγίου Μάρκου 16, 5ος όροφος

Τ.Κ. 10560, Αθήνα Τηλ.: 210 3229904
Α.Φ.Μ.: 099547610 ΔΟΥ: E΄ ΑΘΗΝΩΝ

•
Υπεύθυνος Έκδοσης: Θεόδωρος Γ. Τρουπής

Πρόεδρος του Συνδέσμου
Τηλ.: 210-9827361, κιν.: 6977365905

•
Συντακτική Επιτροπή: Χ. Μαραγκός,

Η. Χειμώνας, Θ.Γ. Τρουπής
•

Συνδρομή: 30 ΕΥΡΩ
Εξωτερικού: 50 δολ. Αμερ. - 100 δολ. Αυστρ.

•
Τυπογραφείο -  Ηλεκτρονική Σχεδίαση:

Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Γερανίου 7, Αθήνα
Τηλ. 210-5244-309
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ÉóôïñéêÜ ÈÝìáôá ôïõ ÷ùñéïý ìáò êáé ôùí ãåéôïíéêþí ðåñéï÷þí
¸÷ïõìå ãñÜøåé êáé óôï ðáñåëèüí ðùò

ìÝóá óôïõò óêïðïýò ôçò óçìåñéíÞò äéïß-
êçóçò ôïõ ÓõíäÝóìïõ åßíáé ç áíÜäåéîç ôçò
éóôïñßáò, ü÷é ìüíï ôïõ ÷ùñéïý ìáò áëëÜ
êáé ôùí ãåéôïíéêþí ìå áõôü ðåñéï÷þí, á-
öïý ôá éóôïñéêÜ áõôÜ ãåãïíüôá ðáñïõ-
óéÜæïõí êÜðïéï åíäéáöÝñïí êáé ãéá ôïõò
Óåñâáßïõò. Óôá ðëáßóéá áõôÜ êáé ìå áöïñ-

ìÞ ôçí 30 Áõãïýóôïõ 2009, äçìïóéåýïõ-
ìå óå áõôü ôï öýëëï ôïõ “Á” ôç ìÜ÷ç ôçò
ÄçìçôóÜíáò (60 ÷ñüíéá ìåôÜ êáé ìå èýìá
Ýíáí Óåñâáßï), ðïõ åðéìåëÞèçêå ï ðáôñéþ-
ôçò Çëßáò Ìðüñáò-Íôüñïò ðïõ æåé óôç
Ãåñìáíßá. Èá Þôáí åíäéáöÝñïí áí êáé Üë-
ëïé ðáôñéþôåò ðïõ áó÷ïëïýíôáé ìå éóôï-
ñéêÜ èÝìáôá, êáôÝãñáöáí ðëçñïöïñßåò

ðïõ äéáöïñïðïéïýíôáé áðü áõôÝò ðïõ á-
íáãñÜöïíôáé óå áõôü ôï Üñèñï. ¸ôóé èá
äéáìïñöùíüôáí ðëÝïí áíôéêåéìåíéêÞ åéêü-
íá, êáôÜ ôï äõíáôüí, ôïõ óçìáíôéêïý áõ-
ôïý éóôïñéêïý ãåãïíüôïò. Éäéáßôåñç áîßá
áóöáëþò Ý÷ïõí ôá óôïé÷åßá ðïõ ðñïÝñ-
÷ïíôáé áðü áîéüðéóôåò êáé áíáãíùñéóìÝ-
íåò ðçãÝò. Ïé ðñïóùðéêÝò åêôéìÞóåéò äåí

Ý÷ïõí ôüóï ìåãÜëç áîßá. Ìáæß ìå ôï êåß-
ìåíï ï Çëßáò ìáò Ýóôåéëå ó÷åäéÜãñáììá
äéÜôáîçò ôùí äõíÜìåùí ðñéí ôç  ìÜ÷ç êáé
êáôÜëïãï ôñáõìáôéþí êáé èõìÜôùí (óõ-
ãêÝíôñùóå óôïé÷åßá ãéá 54). Ëüãù ðåñéï-
ñéóìÝíïõ ÷þñïõ ôçò åöçìåñßäáò äåí
ìðïñïýìå íá ôá äçìïóéåýóïõìå, õðÜñ-
÷ïõí üìùò óôï áñ÷åßï ôïõ ÓõíäÝóìïõ ãéá
êÜèå åíäéáöåñüìåíï êáé áõôüí ðïõ óôï
ìÝëëïí èá áó÷ïëçèåß ìå ôç óõããñáöÞ
êÜðïéïõ éóôïñéêïý âéâëßïõ.

Η μάχη της Δημητσάνας, 30 Αυγούστου 1948       Γράφει ο Ηλίας Μπόρας-Ντόρος

1. Óýíôïìç ãåíéêÞ áíáóêüðçóç:
Η μάχη για την κατάληψη του τότε ισχυρότερου

οχυρού στην Πελοπόννησο, της Δημητσάνας, στις
30.08.1948 (τα Καλάβρυτα είχαν επιτυχώς χτυπη-
θεί στις 11.04.1948), αποτελεί την αρχή μιας σει-
ράς αποτυχημένων πολεμικών ενεργειών του Δη-
μοκρατικού Στρατού Πελοποννήσου (ΔΣΠ) που
κατά κύριο λόγο σκόπευε:

1.1 Στην εκκαθάριση της υπαίθρου και ταυτό-
χρονα στον εγκλωβισμό των κυβερνητικών δυνά-
μεων στα μεγάλα αστικά κέντρα της Πελοποννή-
σου.

1.2 Στην παραπέρα εξύψωση του ηθικού των
αριστερών δυνάμεων ύστερα από τα στρατιωτικά
γεγονότα στην βόρεια Ελλάδα (επιτυχή αν και τρο-
μερά αιματηρή και καθυστερημένη κατάληψη του
Γράμου από τον κυβερνητικό Στρατό, επιτυχή ε-
λιγμό του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ)
20 - 21.08.1948 από τον Γράμο στο Βίτσι, κλπ ).

1.3 Στον εξαναγκασμό της Κυβέρνησης να με-
ταφέρει όλο και περισσότερες στρατιωτικές μο-
νάδες στην Πελοπόννησο, έτσι ώστε να μειωθεί η
πίεση του ΔΣΕ στην βόρεια Ελλάδα (αντιπερισπα-
σμός).

1.4 Στο προπαγανδιστικό όφελος της επιχείρη-
σης.
Αυτά, με λίγα λόγια, όσον αφορά τους λόγους

για την εκλογή του βασικότερου στόχου και όχι
άλλου. Σχέδιο επίθεσης είχε γίνει παράλληλα και
για την Μεγαλόπολη.
Περισσότερες πληροφορίες συνοπτικά για την

πολιτική κατάσταση γενικά και την στρατιωτική κα-
τάσταση στην βόρειο Ελλάδα το καλοκαίρι του
1948 μπορεί ο αναγνώστης να βρει στο βιβλίο:
Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας, του Νίκου Κυ-
ρίτση (βιβλιογραφία).
Η εκλογή του στόχου „Δημητσάνα“ αποφασί-

στηκε τελικά στην σύσκεψη αξιωματικών του ΔΣΠ
στο Βελιμάχι στις 25.08.1948, από την διοίκηση
της 3ης Μεραρχίας του ΔΣΠ (Μέραρχος Γκιουζέ-
λης, πολιτικός επίτροπος Ρογκάκος. Και οι δυο
επαγγελματικά μη στρατιωτικοί) περισσότερο με
βάση πολιτικά (προπαγανδιστικό όφελος), παρά
στρατιωτικά κριτήρια. Ο επιτελάρχης της 3ης Με-
ραρχίας Αντισυνταγματάρχης του ΔΣΠ Κώστας
Κανελλόπουλος, (πρώην αξιωματικός του Ελληνι-
κού Στρατού, απόφοιτος της Σχολής Ευελπίδων)
είχε τις διαφωνίες του όσον αφορά την επιλογή
του στόχου „Δημητσάνα“. Οι πληροφορίες που
γράφουν στα βιβλία τους οι δυο βασικοί συγ-
γραφείς της ιστορίας του ΔΣΠ (Ταγματάρχης Αρί-
στος Καμαρινός και Ανθυπολοχαγός με καθήκο-
ντα διοικητού λόχου Κώστας Παπακωνσταντίνου
η Μπελάς), είναι και για την περίπτωση αυτή διαμε-
τρικά αντίθετες. Προσωπικά θεωρώ πως οι πλη-
ροφορίες και οι λόγοι που επικαλείται ο Μπελάς
ανταποκρίνονται περισσότερο στην πραγματικό-
τητα.
Δεν επεκτείνομαι στο θέμα αυτό περισσότερο

διότι θα έπρεπε να αναφερθώ εκτενέστερα στην
κριτική των βιβλίων τους, ακόμη και στην πολιτική
που ακολουθούσε τότε και ακολουθεί το ΚΚΕ  μέ-
χρι σήμερα όσον αφορά την αντιμετώπιση της ι-
στορίας εκείνης της περιόδου, πράγμα που δεν
μπορεί να γίνει μέσω του Αρτοζήνου.
Υπέρ της εκλογής του στόχου „Δημητσάνα“ από

στρατιωτικής πλευράς συντέλεσε το γεγονός ότι η
κωμόπολη βρισκόταν μακριά από τους χώρους
στους οποίους είχαν στρατοπεδεύσει ισχυρές κυ-
βερνητικές στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες μπο-
ρούσαν να κινηθούν για την υποστήριξη των αμυ-
νόμενων (Τρίπολη, Λεβίδι, Βυτίνα, Μεγαλόπολη,
κλπ). Οι δυνάμεις αυτές ήταν σχετικά εύκολο να
εμποδιστούν σε μια γρήγορη προσπάθεια υποστή-
ριξης των αμυνόμενων με την εγκατάσταση ενε-
δρών σε στρατηγικά σημεία της διαδρομής. Συ-
μπερασματικά: Οι δυνάμεις του ΔΣΠ θα είχαν πε-
ρισσότερο χρόνο στην διάθεση τους (περίπου 7
ώρες) να καταλάβουν την κωμόπολη, στόχο πλέον
εφικτό από οποιονδήποτε άλλον (4).

Ο Κανελλόπουλος, εκτιμώ-
ντας τις δυσκολίες έκανε, στην
συγκέντρωση των διοικητών
των τμημάτων που θα λάβαιναν
μέρος στην επιχείρηση, μια τε-
λευταία προσπάθεια να ανατρέ-
ψει την απόφαση που είχε παρ-
θεί στην σύσκεψη αξιωματικών
του ΔΣΠ στο Βελιμάχι, για την
επιλογή του στόχου „Δημητσά-
να“. Ο Γκιουζέλης επέμεινε με την
παρατήρηση „ότι δεν πρέπει να
επανερχόμεθα σε ζητήματα που
έχει παρθεί απόφαση“! Μετά από αυτό ο Κανελλό-
πουλος ενέδωσε και συνέχισε την ανάλυση του
σχεδίου της επιχείρησης (1).

2. Éóôïñéêü ôçò ìÜ÷çò:
Το καλοκαίρι του 1948 οι Δημητσανίτες και οι

κάτοικοι των γύρω χωριών περίμεναν καθημερινά
την επίθεση των ανταρτών ενάντια στην Δημητσά-
να. Ο διοικητής Μοίραρχος των κυβερνητικών δυ-
νάμεων της κωμόπολης ανησυχούσε. Θεωρούσε
την κατάσταση εκρηκτική και επικίνδυνη. Ζήτησε
μέσω μιας Ζατουνίτησας, το όνομα της είναι Γεωρ-
γία Πράπα, συνάντηση με ηγετικό στέλεχος του
ΔΣΠ.
Οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν ότι ήθελε να πα-

ραδώσει „αμαχητί“ την Δημητσάνα. Η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε στην Ζάτουνα στο σπίτι της
οικογένειας Πράπα. Δεν έχει εξακριβωθεί αν ο εν
λόγω Μοίραρχος ενεργούσε αυτόβουλα η κατό-
πιν έγκρισης η διαταγής των ανωτέρων του. Από
την μεριά του ΔΣΠ ορίστηκε ο Ταγματάρχης Μα-
νώλης Σταθάκης (πρώην αξιωματικός του Ελληνι-
κού Στρατού, απόφοιτος της Σχολής Ευελπίδων),
να λάβει μέρος στην συνάντηση και να κάνει τις
διαπραγματεύσεις (2).
Στον δρόμο για την Ζάτουνα είχε εγκατασταθεί

διμοιρία του ΔΣΠ με διοικητή τον Μπελά για την
ασφάλεια της αποστολής. Δεν χρειάστηκε όμως να
επέμβει διότι ο Μοίραρχος πέρασε μόνος του με
συνοδεία μόνο τον οδηγό του αυτοκινήτου του.
Στις διαπραγματεύσεις ο Μοίραρχος πρότεινε ένα
είδος εκεχειρίας. Ο ΔΣΠ να μην επιτεθεί στην Δη-
μητσάνα και αυτός να μην χτυπά του αντάρτες ό-
ταν βγαίνει σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις. Τελικά
κάθε εκεχειρία αποκλείστηκε και από τις δυο πλευ-
ρές, διότι ο μεν Μοίραρχος περιόριζε την μη επί-
θεση στα κρατικά όργανα που διοικούσε και όχι
και στην γενικότερη δράση των ληστρικών οργα-
νώσεων (π.χ. Ντοροβίτσα), ο δε ΔΣΠ δεν απέ-
κλειε οριστικά την επίθεση (2).
Η επίθεση ορίστηκε τελικά για την 30.08.1948

ώρα 05:00. Από την μεριά του ΔΣΠ θα έπαιρναν
μέρος ενάντια ως εξής: (Βλέπε σχεδιάγραμμα στο
βιβλίο Κ. Παπακωνσταντίνου (Μπελάς) Η ΝΕΚΡΗ
ΜΕΡΑΡΧΙΑ 1. Έκδοση σελίδα 748-749 (2).

1. Στο οχυρό της Αγίας Παρασκευής ένας λό-
χος του 1ου τάγματος Ταϋγέτου (διοικητής Κ. Ξυ-
δέας). Η επίθεση θα γινόταν αρχικά από μια διμοι-
ρία λόγω στενότητας χώρου (3). Εφεδρεία Τάγμα
Αρ. Καμαρινού (6).

2. Στον δρόμο από την Στεμνίτσα ο λόχος του
Π. Σουγλάκου του 1ου τάγματος Μαινάλου (διοι-
κητής Δ. Γιανακούρος η Πέρδικας). Η επίθεση θα
γινόταν επίσης αρχικά από μια διμοιρία λόγω στε-
νότητας χώρου (3). Αρχικά είχε προγραμματιστεί
σε αυτόν τον χώρο να χρησιμοποιηθεί το τάγμα
Καμαρινού. Ύστερα από επέμβαση του Πέρδικα
στην ενημερωτική συζήτηση ανατέθηκε σε αυτόν
ο τομέας αυτός (6).

3. Κάτω από την πλατεία, από τα αμπέλια, προς
το Κάστρο ο λόχος Μπελά (3. λόχος του 1. τάγμα-
τος Μαινάλου  (Πέρδικα). Επίθεση με τρεις διμοι-
ρίες (3).

4.  Ο 1ος λόχος (διοικητής Αρ. Βασιλόπουλος)
του 1ου τάγματος Μαινάλου παρέμενε εφεδρεία
του τάγματος (3).

5.  Ένας λόχος (διοικητής Πέτρος Οικονόμου)
του 1ου τάγματος Ταϋγέτου παρέμενε εφεδρεία

της 3ης Μεραρχίας (3).
6. Ενέδρα στον δρόμο για την

Βυτίνα θα έκανε ένας λόχος του
τάγματος Κορινθίας (διοικητής
Μανώλης Σταθάκης) και ένας λό-
χος του 2ου τάγματος αρχηγείου
Μαινάλου (διοικητής Κ. Βρεττά-
κος) (3).

7. Ενέδρα στο γεφύρι του δρό-
μου από Μεγαλόπολη, Καρύταινα,
Ατσίχολο θα έκανε μια διμοιρία
του Αρχηγείου Μαινάλου και δυο
ομάδες πολιτοφυλακής (3).

8. Εγκατάσταση πολυβόλων, βλέπε σχεδιάγραμ-
μα (3).
Για την άμυνα της πόλης είχαν παραταχθεί από

κυβερνητικής πλευράς:
1. Δυο λόχοι (1ος λόχος, διοικητής Αθ. Ανδρε-

όπουλος, 2ος λόχος Ανδρ. Ανδρικόπουλος, *6 )
ενός μηχανοκίνητου τάγματος χωροφυλακής. Η
διοίκηση του τάγματος και οι δυο άλλοι λόχοι
είχαν εγκατασταθεί στην Βυτίνα (4). Επιπλέον η υ-
ποδιοίκηση Χωροφυλακής με διοικητή τον υπο-
μοίραρχο Χρ. Σεγκούνα (6).

2. Περίπου 150 άνδρες των Μονάδων Αμύνης
Υπαίθρου (ΜΑΥ-δες) (4).

3. Βασικά οχυρά άμυνας ήταν:
3.1 Το περιμανδρωμένο εκκλησάκι της Αγίας

Παρασκευής με πολλά τσιμεντένια πολυβολεία και
περίπου 50 χωροφύλακες κατά βάρδια (4).

3.2 Το Κάστρο με 60 χωροφύλακες φρουρά,
διέθετε όλμους, βαριά πολυβόλα και οπλοπολυβό-
λα. Εκεί βρισκόταν και η διοίκηση της διλοχίας.

3.3 Στο κέντρο της πόλης, στην Πλατεία, δυο
φυλάκια με πολυβολεία και στο καμπαναριό της
εκκλησίας ένα πολυβολείο. Αυτά στήριζαν τα οχυ-
ρά και τις αποθήκες πυρομαχικών της Καλλιθέας
(4).

3.4 Τρία τεθωρακισμένα οχήματα (Κάριερς).
3.5 Μικρά φυλάκια στις περιοχές Καραδήμα,

Καλλιθέας και προφ. Ηλία (4).
Το σχέδιο δράσης προέβλεπε αιφνιδιαστική

(πληροφορία Μπελά) επίθεση εναντίον του οχυ-
ρού της Αγίας Παρασκευής και στην συνέχεια επί-
θεση από την μεριά του Γυμνασίου και των αμπε-
λιών. Ο αιφνιδιασμός εκεί πέτυχε μερικά (3). Η
επίθεση άρχισε την ώρα 4:55, πέντε λεπτά πριν τον
καθορισμένο χρόνο διότι το φυλάκιο στον Προφ.
Ηλία εντόπισε μια ανιχνευτική ομάδα και χτύπησε
συναγερμό (4).
Ο Αρίστος Καμαρινός στην προσπάθεια του να

δικαιολογήσει την απόφαση της ηγεσίας αντικρούει
την θέση περί σχεδίου με βάση τον αιφνιδιασμό!
Λίγες σελίδες παρακάτω χαρακτηρίζει σαν λάθος
τον προγραμματισμένο αιφνιδιασμό εναντίον του
οχυρού της Αγίας Παρασκευής υποστηρίζοντας
ότι ο αιφνιδιασμός έπρεπε να γίνει στην Καλλιθέα
και κάτω από την πλατεία προς το Κάστρο. Η ε-
πιχειρηματολογία του  στο θέμα αυτό είναι αντιφα-
τική. Σκοπός του είναι προφανώς και με αυτό το
επιχείρημα να συκοφαντήσει τον Μπελά.
Το βράδυ της 29ης Αυγούστου δόθηκε η διατα-

γή της αναχώρησης. Όλες οι δυνάμεις κινήθηκαν
μέχρι το Ζυγοβιστινό βουνό μαζί. Εκεί χώρισαν. Τα
τάγματα Ταϋγέτου κατευθύνθηκαν προς τον στόχο
„Αγία Παρασκευή“, το τάγμα Πέρδικα πήρε τον
δρόμο για την Κλίνιτσα και τα αμπέλια της Αιμυα-
λούς. Εκεί έφτασαν μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα και
περίμεναν μέχρι τις 05:00 η ώρα. Πολλοί αντάρτες
κοιμήθηκαν. Αυτό το γεγονός έδωσε αργότερα την
εντύπωση ότι  η επίθεση από την ανατολική (Καλλι-
θέα) και νοτιοανατολική (αμπέλια) πλευρά καθυστέ-
ρησε λόγω του ύπνου των ανταρτών. Στην πραγμα-
τικότητα αυτό ήταν προγραμματισμένο. Το τάγμα
Πέρδικα έπρεπε να περιμένει απαρατήρητο μέχρι
την έναρξη της μάχης ενάντια στην Αγία Παρασκευ-
ή. Η εντύπωση αυτή ενισχύθηκε αργότερα και από
το γεγονός, ότι μετά την μάχη της Δημητσάνας ο
Πέρδικας απαλλάχτηκε από τα καθήκοντα της διοί-
κησης του τάγματος (3).

Λίγα λεπτά πριν την έναρξη της μάχης δόθηκε το
σύνθημα να κινηθούν οι λόχοι Σουγλάκου προς το
Γυμνάσιο και του Μπελά προς το Κάστρο. Οι πλη-
ροφορίες για την σύσταση του εδάφους ιδιαίτερα
για τον λόχο Μπελά ήταν ανακριβείς. Ο οδηγός
του λόχου Μπελά Χρ. Φιλήνδρας από το χωριό
Μάρκου Γορτυνίας (σκοτώθηκε στην διάρκεια της
μάχης), δεν είχε επαρκή γνώση της μορφολογίας
του εδάφους. Ο λόχος Μπελά σταμάτησε γύρω
στα 100 μέτρα από την κατοικημένη περιοχή, ενώ
μπορούσε να πλησιάσει περισσότερο. Ο λόχος
Σουγλάκου σταμάτησε επίσης σχετικά μακριά από
το Γυμνάσιο, νομίζοντας ότι εκεί υπήρχε επανδρω-
μένο φυλάκιο με νυχτερινή βάρδια. Έτσι όταν δό-
θηκε το σύνθημα της επίθεσης στον τομέα αυτόν η
διαδρομή μέχρι τα πρώτα σπίτια ήταν μεγάλη και
δεν κατόρθωσαν οι αντάρτες, κάτω από τα πυρά
των αμυνόμενων, να καταλάβουν  στα πρώτα σπί-
τια (3).
Η διαταγή του Μεράρχου ήταν συγκεκριμένη,

απαγόρευε τον εμπρησμό των σπιτιών, εκτός εάν
οι αντάρτες δεχόταν πυρά από κάποιο σπίτι.  Δεν
ήθελε ο ΔΣΠ να κατηγορηθεί αργότερα για μη ανα-
γκαίες καταστροφές. Φυσικά οι αντάρτες δεν εί-
χαν σκοπό να τηρήσουν την διαταγή αυτή 100%.
Οι λόχοι Μπελά και Σουγλάκου τελικά καθηλώθη-
καν με μεγάλες απώλειες χωρίς να επιτύχουν τον
στόχο τους (3).
Στην Αγία Παρασκευή (σύμφωνα με πληροφο-

ρίες του Μπελά) η επίθεση πέτυχε τον σκοπό της
γύρω στις 10:00. Το ύψωμα καταλήφθηκε με σχε-
τικά λίγες απώλειες από πλευράς του ΔΣΠ. Ο Ξυ-
δέας όμως μετά την κατάληψη φοβούμενος μήπως
οι κυβερνητικές δυνάμεις καταλάβουν εκ νέου το
ύψωμα έστειλε εκεί  δυο λόχους να παραλάβουν
και μεταφέρουν το πολύτιμο πολεμικό υλικό. Την
στιγμή εκείνη δέχτηκαν επίθεση με βόμβες Ναπάλμ
από δυο αεροπλάνα και είχαν σημαντικές απώλειες.
Ο ΔΣΠ κράτησε όμως το ύψωμα  μέχρι που δόθη-
κε το σύνθημα της υποχώρησης (3).
Στον τομέα Καλλιθέας ο Πέρδικας διέταζε την

μια μετωπική επίθεση μετά την άλλη. Όλες οι προ-
σπάθειες απέτυχαν με αποτέλεσμα ο λόχος Σου-
γλάκου να έχει μεγάλες απώλειες. Ο διοικητής του
λόχου, ο επίτροπος και ένας διμοιρίτης ήταν τραυ-
ματισμένοι. Δυο άλλοι διμοιρίτες είχαν φονευθεί.
Στην τελική φάση ανέλαβε την διοίκηση του λόχου
ο επίτροπος του λόχου εφεδρείας Π. Κατριβάνος
από το χωριό Γαργαλιάνοι. Αυτός αρνήθηκε να
εκτελέσει την διαταγή του Πέρδικα για νέα επίθε-
ση! Τράβηξαν και οι δυο τα πιστόλια! Παρενέβη ο
επιμελής του τάγματος Δήμος Χρυσανθακόπου-
λος και αποσοβήθηκε το κακό. Ο Πέρδικας ζήτη-
σε την επέμβαση του αρχηγείου. Ο Σαρηγιάννης
ήλθε και αφού είδε την κατάσταση, διέταξε υπο-
χώρηση (3).
Στον τομέα του λόχου Μπελά η αντίσταση των

αμυνόμενων βοηθούμενη από δυο πολυβόλα που
βρίσκονταν στην πλατεία και στο καμπαναριό της
εκκλησίας ήταν αποτελεσματική. Τα Μπαζούκας
στα οποία οι αντάρτες στήριζαν την επιτυχία τους
για ανατίναξη των πολυβολείων δεν μπόρεσαν, λό-
γω απόστασης και κυρίως της μορφολογίας του
εδάφους, να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά.
Ο λόχος καθηλώθηκε μακριά από την κατοικημένη
περιοχή χωρίς καμία επιτυχία.
Όταν ο Σαρηγιάννης διέταξε υποχώρηση ο λό-

χος βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Το μέρος υποχώ-
ρησης είχε αποκλειστεί και βρισκόταν συνεχεία
κάτω από τα πυρά των κυβερνητικών δυνάμεων.
Οι νεκροί, τραυματίες και αιχμάλωτοι αυτού του
λόχου ανήλθαν συνολικά στους 55 (αρχική δύνα-
μη 88) αντάρτες (3).
Κατά τις 12:00 δόθηκε το γενικό σύνθημα υπο-

χώρησης. Ο χρόνος επίθεσης που είχε καθορι-
στεί και οι απώλειες των λόχων Σουγλάκου και Μπε-
λά. δεν επέτρεπαν παραπέρα προσπάθεια ολοκλη-
ρωτικής κατάληψης της κωμόπολης. Στο μεταξύ
υπήρχαν πληροφορίες ότι ισχυρές κυβερνητικές
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δυνάμεις (ένα τάγμα της 72ης Ταξιαρχίας και μια Μοίρα Ορεινών Κατα-
δρομών) πλησίαζαν την Δημητσάνα και βρίσκονταν ήδη βορειοδυτικά
της Καρκαλούς και στο χωριό Χρυσοβίτσι. Οι δυνάμεις του ΔΣΠ
αποχώρησαν προς το χωριό Μάρκου χωρίς να δεχτούν καμία επίθεση
(4). Οι απώλειες του ΔΣΠ σε νεκρούς, τραυματίες και αιχμαλώτους
ανέρχονται γύρω στους 180 αντάρτες. Αναλυτικά σύμφωνα με ανεξα-
κρίβωτες πληροφορίες οι νεκροί αντάρτες ανέρχονται σε 117 και 24
αιχμάλωτους (6).
Ο διοικητής των τότε κυβερνητικών δυνάμεων στη Πελοπόννη-

σο, υποστράτηγος Αλ. Τσιγγούνης, αναφέρει στο βιβλίο του „Ï
Óõììïñéôéóìüò óôçí Ðåëïðüííçóï“ μια διαφορετική εκδοχή όσον αφο-
ρά τα γεγονότα στο ύψωμα της Αγίας Παρασκευής ότι η κατάληψη
του οχυρού έγινε στις 9:30 το πρωί και αργότερα επανακαταλείφθει
από τις κυβερνητικές δυνάμεις (5). Αυτό διαψεύδεται και από τον
Μπελά καθώς επίσης και από τον Καμαρινό (4).
Από πλευράς των κυβερνητικών δυνάμεων, σύμφωνα με τις πλη-

ροφορίες στο βιβλίο του Αλ. Τσιγγούνη, οι απώλειες των αμυνόμε-
νων ανέρχονται σε 11 νεκρούς και συνολικά 55 τραυματίες (5). Σύμ-
φωνα με άλλες πληροφορίες (6) οι νεκροί των κυβερνητικών δυνάμε-
ων ανέρχονται σε 17.
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Λόγια-Έργα και Ιστορία
(Χιουμοριστικά, για λίγη ώρα χαλάρωσης).

Ο Σύλλογος μας χρειάζεται δουλειά πολύ  και χρήμα,
αν θέλουμε έργα σωστά, έργα που νάναι “ποίημα”.
Μα πάνω απ΄όλα χρειάζεται αγάπη και ομόνοια
απ΄όλους μας χαμόγελο, βοήθεια και συμπόνια.

Τα έργα μιλούνε μόνα τους, είναι μπροστά φωνάζουν,
μακριά από  μεμψίμοιρους και όσους  αναστενάζουν.
Έργα αν όντως θέλουμε να γίνουν όπως πρέπει,
πρώτα το χέρι στην καρδιά και ύστερα... στην τσέπη.

Καλή είναι η κριτική, κυρίως “για την ώρα”
περνάει όμως γρήγορα, όπως και μία μπόρα.
Τα έργα και οι προσφορές έχουν μακρά πορεία,
παράδοση είναι στο χωριό, με κόπους και θυσία.

Κριτής στο τέλος ασφαλώς θα είναι η ιστορία
για τα καλά, για τα κακά, για κάθε μας πορεία.
“Μπράβο” στον ευεργέτη μας τον ιατρό το Δήμο,
κάποιοι όμως τον πίκραναν και στο δικό μας Δήμο.

Λεύκος

To σουτιέν
Γράφει ο Θανάσης Γκούτης

Για να κατανοήσετε την παρα-
κάτω ιστορία, που είναι ένα από
τα ευτράπελα γεγονότα που συνέ-
βησαν στην υπηρεσιακή μου ζωή,
ως τραπεζικού υπαλλήλου (που
συνεχίζεται), πρέπει να κάνουμε έ-
να ολιγόλεπτο μάθημα Γαλλικών.

Η λέξη σουτιέν, είναι γαλλική
και προέρχεται από το ρήμα

Soutenir (γ΄συζυγίας, απαντώ-
μενη στο γ΄ενικο πρόσωπο ενεστώτα, ως soutien) και σημαίνει
υποστηρίζω-υποστηρίζει και ως ουσιαστικοποιημένη λέξη ση-
μαίνει το υποστήριγμα δηλαδή το σουτιέν υποστηρίζει το μαστό
της γυναίκας.

Βρισκόμαστε στα 1983.Ειμαι υπάλληλος γκισέ στην εθνική
τράπεζα Θησείου -δίπλα από την Ακρόπολη- και κατά πρώτι-
στο λόγο,εξυπηρετώ τους πελάτες,που θέλουν να κάνουν εργα-
σίες συναλλάγματος (αλλαγή ξένων χαρτονομισμάτων με δραχ-
μές η επιταγών σε συνάλλαγμα με δραχμές). Διευθυντής στο
κατάστημα ήταν ένας σαρανταπεντάρης τότε, (μακαρίτης τώ-
ρα), κομψευόμενος και με γνώσεις όχι ιδιαίτερα καλές, από δε
ξένες γλώσσες λίγα βασικά τραπεζικά Αγγλικά και λίγες λέξεις
επικοινωνίας.

Υπουργός πολιτισμού ήταν η αείμνηστη Μελίνα Μερκού-
ρη,φίλη του Γάλλου υπουργού πολιτισμού Ζακ Λανγκ, και κατε-
κεινο το καλοκαίρι οι Γάλλοι τουρίστες ήταν πάρα πολλοί στην
Αθήνα, προφανώς λόγω της φίλιας Μερκούρη-Λανγκ.  Φεύγο-
ντας από την Ακρόπολη οι Γάλλοι και κατεβαίνοντας για τον
ναό του Ήφαιστου (Θησείο), ήρχοντο στην τράπεζα για εξαρ-
γύρωση συναλλάγματος. Εγώ, λοιπόν, ως γνώστης,σε ικανο-
ποιητικό βαθμό της Γαλλικής, πέρα από τα τυπικά, έκανα συζή-
τηση με τους πελάτες, κατεξοχήν με τους Γάλλους και   διαχυ-
τικά με τις τουρίστριες της ηλικίας μου.

Οι υπόλοιποι συνάδελφοι, εκτός από ένα φοιτητή Νομικής,
που ήξερε Αγγλικά, δεν καταλάβαιναν γρυ τι λέγαμε. Έβλεπαν
όμως την καλή διάθεση των συναλλασσομένων,το χαμόγελο,
τις ευχαριστίες και την προθυμία την δική μου στην ταχεία εξυ-
πηρέτηση τους, και όταν τελείωναν οι συναλλαγές, σχολίαζαν
τα συμβάντα είτε επαινώντας είτε ζηλεύοντας την αμεσότητα
μου, είτε υποτιμώντας (ο Διευθυντής) την ταχύτητα μου και
την ευπρέπεια με την οποία εξυπηρετούσα την πελατεία, προ-
φανώς, μη παραδεχόμενος τις επιτυχίες μου. Το καλοκαίρι ε-
κείνο, ενδημούσε στην Αθήνα επισκεπτόμενη τους αρχαιολο-
γικούς χώρους και μια Γαλλίδα φιλόλογος, η οποία ήρχετο
καθημερινώς στο κατάστημα επί 3 εβδομάδες, εξαργύρωνε συ-
νάλλαγμα, και προφανώς την εξυπηρετούσα εγώ. Είχαμε απο-
κτήσει οικειότητα, ως εκ της συναλλαγής, και επειδή είμαι και
φιλόλογος, ανοιγόμαστε σε διάφορα θέματα της γαλλικής κουλ-
τούρας και πολιτικής, αλλά και στη ιστορία την Γαλλική π.χ.
Γαλλική επανάσταση. Μιλώντας για την Γαλλική επανάστα-
ση σταθήκαμε στον Μοντεσκιε, ο οποίος στο έργο του Περσι-
κές επιστολές, υποστηρίζει την διάκριση των εξουσιών (νομο-
θετική, δικαστική, εκτελεστική) για την διακυβέρνηση ενός
λαού. Στην πρόοδο της συζήτησης που παρακολουθούσαν οι
πάντες και κυρίως ο Διευθυντής ακούγεται η λέξη σουτιέν (δη-
λαδή “υποστηρίζει” ο Μοντεσκιέ) και γίνεται αισθητή η έκ-
πληξη της Γαλλίδας για την λεπτομέρεια. Δε χάνει καιρό ο
Διευθυντής, βλέποντας το κλίμα, σηκώνεται από το γραφείο
του, έρχεται προς το μέρος μου και σε τόνο επιτιμητικό, συνο-
δευόμενο με άγνοια και τουπέ, μου λέει “Δεν ντρέπεσαι να
μιλάς σεξουαλικά στις πελάτισσες κλπ?” και με τα λίγα
Αγγλικά του προσπαθεί να ζητήσει συγγνώμη από την Γαλλί-
δα για το ατόπημα μου. Η Γαλλίδα κατάλαβε τι είχε συμβεί,
κλαίγοντας και παίρνοντας το μέρος μου άρχισε να του λέει
“Όχι Όχι Όχι. Ο άνθρωπος δεν είπε κάτι κακό εσύ είσαι
κακός και κακώς είσαι σε αυτή τη θέση!!” και άλλα τινά
επιθετικά, που τον έκανε ρεζίλι μπροστά στον κόσμο, με απο-
τέλεσμα να σηκωθεί και να βγει έξω από την τράπεζα. Από
τότε και μετά βρήκα την ησυχία μου. Ακόμη και σήμερα όταν
μιλάμε με τους τότε συνάδελφους για τα παλιά θυμόμαστε το
κάζο του διευθυντή και φυσικά σκάμε στα γέλια.

(Η ιστορία είναι αληθινή πέρα για πέρα, κάθε παρόμοια που
έχετε ακούσει η διαβάσει είναι παράδοση, χωρίς φυσικά να
αποκλείεται και  μια παρόμοια πραγματική).

Ο Σκουκιάκος
Γράφει ο Ηλίας Χειμώνας

Τα Αραπαίικα χωράφια χωρί-
ζονταν σε δυο “ποστασιές”, την
πάνω και την κάτω. Την πάνω πο-
στασιά αποτελούσαν τα χωρά-
φια που βρίσκονταν πάνω από
το χωριό (αυτά που έλεγαν “στο
βουνό”) και την κάτω όσα ήταν
κάτω από το χωριό, μέχρι τη
Γκούρα και στην πέρα μεριά. Εί-
χε καθιερωθεί από πολύ παλιά
να σπέρνουν την μια χρονιά, το

φθινόπωρο με τα πρωτοβρόχια, την πάνω ποστασιά σιτάρια
και αργότερα την κάτω αραποσίτι. Την επόμενη χρονιά έ-
σπερναν σιτάρια την κάτω ποστασιά και αραποσίτι την επά-
νω. Όσα χωράφια ήταν φτωχά και δεν έκαναν αραποσίτι, ή
έμεναν χέρσα για βοσκή και αγρανάπαυση, ή τα έσπερναν
βίκο ή φακή. Αυτή η τακτική ήταν επιστημονικά σωστή γιατί
δεν εξαντλούσε τα χωράφια, αφού έδινε την ευκαιρία αγρα-
νάπαυσης, αλλά και πολύ πρακτικό, γιατί άφηνε μια ολόκλη-
ρα περιοχή ελεύθερη για τα κοπάδια του χωριού. Όσα χωρά-
φια ήταν μέσα στο χωριό, τα έλεγαν “κήπους” και τα έσπερναν
γρασίδι για σανό. Όσα ήταν ποτιστικά (γύρω από τη βρύση)
τα φύτευαν λαχανικά, για τις ανάγκες της οικογένειας.
Τα κοπάδια ήταν μικτά (γίδια και πρόβατα μαζί) και σχετι-

κά μικρά (20-30 πρόβατα και 30-40 γίδια το κάθε κοπάδι). Τα
έβοσκαν μαζί, γίδια και πρόβατα, αν και τρώγανε διαφορετι-
κή τροφή: τα πρόβατα τρώγανε χορτάρι ενώ τα γίδια κλαρί
(πουρνάρια, τούφες κλπ).  Επειδή δεν υπήρχε αρκετή τρο-
φή ούτε νερό, δεν γεννούσαν όλα όσα ήσαν σε αναπαραγω-
γή ηλικία ούτε γάλα αρκετό έκαναν. Από ένα κοπάδι 70 σφα-
χτών γεννάγανε μόνο τα 15-20 και τα νεογέννητα αρνάκια και
κατσικάκια δεν επιβίωναν όλα, γιατί οι μανάδες τους δεν
είχαν γάλα να τα ταΐσουν.
Τσοπάνηδες συνήθως ήταν τα παιδιά. Ο πατέρας έλειπε

ταξίδι στη μαστοριά ή ήταν στα χωράφια ή στο αμπέλι, να
φτιάχνει τις μάντρες που είχαν πέσει, να σκάβει ή να ασχο-
λείται με άλλες χοντρές δουλειές. Η μάνα στο σπίτι, είχε
τόσα άτομα να φροντίσει και πολλές φορές βοηθούσε τον
πατέρα στο σπαρτό, στο αμπέλι και σε άλλες εξωτερικές
δουλειές. Εκείνη τη χρονιά τα γίδια μας τα είχε αναλάβει η
αδελφή μου η Αθανασία.. που ήταν δεν ήταν 10-12 χρονών.
Τα έβοσκε στο βουνό που ήταν τα χωράφια άσπαρτα, γιατί
ήταν η σειρά της κάτω ποστασιάς για σιτάρια. Το βράδυ της
παραμονής των Χριστουγέννων τα γυρνούσε από τη βοσκή
και κάθε τόσο τα μέτραγε, για να μη χάσει κανένα. Μετά το
Λαζαρέτσι, μια τοποθεσία περίπου ένα χιλιόμετρα μακριά
από το χωριό, το μέρος στενεύει και γίνεται μονοπάτι. Εκεί
τα γιδοπρόβατα στοιχίζονται πια σε μια σειρά, σταματάνε να
βόσκουν και επιταχύνουν το βήμα τους για να γυρίσουν στο
μαντρί τους. Στο σημείο αυτό τα ξανά μέτρησε η Αθανασία
και ήταν όλα παρόντα. Λίγο πιο κάτω, στο νερούλι, ένα στενό
μέρος πριν τον Άγιο Κωνσταντίνο, διαπίστωσε ότι έλειπε  ο
Σκουκιάκος. Ήταν ένα σερνικό αρνάκι, που το προορίζαμε
για κριάρι, γιατί ήταν όμορφο και γερό. Όλα τα ζώα είχαν
όνομα, που τους δινόταν ανάλογα με την εμφάνιση τους και
το οποίο το γνώριζαν και όταν τα φώναζες με το όνομα τους,
ανταποκρίνονταν (έρχονταν όταν τα καλούσες με το όνομα
τους ή έφευγαν όταν τα σαλάχαγες, δηλαδή τα μάλωνες ή τα
απειλούσες). Ονόματα προβάτων ήταν βάκρενα, κάλεσια,
σκούκια, λάγια (τα περισσότερα ήταν θηλυκά) κλπ. Σκούκια
ήταν το πρόβατο που ήταν άσπρο αλλά γύρω από τα μάτια,
στη μουσούδα και στα αυτιά είχε καφέ κηλίδες. Ο σκουκιά-
κος λοιπόν ήταν ένα άσπρο αρνάκι με καφέ κηλίδες στη
μουσούδα του.
Άρχισε λοιπό η Αθανασία να τον καλεί, αλλά δεν τον άκου-

σε να ανταποκρίνεται, να βελάζει. Γύρισε λίγο πίσω να τον
ψάξει, αλλά επειδή άρχισε να σκοτεινιάζει, δεν τον βρήκε.
Πήγε το κοπάδι στο γαλάρι που ήταν κοντά στο σπίτι μας και
γύρισε πάλι να τον ψάξει. Πήγε και ο πατέρας μου να τον
ψάξει και ίσως και κάποιο άλλο κορίτσι, δεν θυμάμαι καλά.
Είχε όμως πέσει το σκοτάδι και φακό δεν είχαν. Πήραν μαζί
τους ένα φαναράκι με λάδι, αλλά αυτό δεν φώτιζε περισσό-
τερο από ένα μέτρο απόσταση. Με τις συνθήκες αυτές δεν
τον βρήκαν. Στενοχώρια σε όλη την οικογένεια, γιατί η απώ-
λεια ενός αρνιού ήταν σημαντική ζημιά. Πιο πολύ στενοχω-
ρήθηκε, όπως ήταν φυσικό, η Αθανασία μας, που ένοιωθε
ένοχη και από πάνω αντιμετώπισε και το μάλωμα του πατέρα.
Δεν έφταιγε όμως αυτή, αφού κάθε τόσο τα μέτραγε και
εντόπισε την απώλεια. Τη νύχτα ο πατέρας μου πήγε στην
εκκλησία στου Σέρβου και το πρωί, με το
πρώτο φως, πήρε το δρόμο για το βουνό,
σε αναζήτηση του αρνιού. Λίγο παραπάνω
από τα Λαζούλια, σε ένα κακοτράχαλο μο-
νοπατάκι, το βρήκε. Είχε μπλεχτεί το πο-
δαράκι του σε μια χαραμάδα μια πέτρας
και δεν μπόρεσε να το βγάλει. Δυστυχώς
δεν ήταν ζωντανό, γιατί το είχε κατασπα-
ράξει μια αλεπού.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Ιωάννης Αθ. Στρίκος

Πλυντήριο-Λιπαντήριο-Αξεσουάρ
Διανομή Πετρελαίου

Λένορμαν 198 και Δράμας
Τηλ. 210-5121035, 5157961

Ας μη λησμονούμε το παρελθόν
Η 22α του περασμένου Αυγούστου ήταν η 32η επέτειος

έναρξης διάνοιξης του δρόμου προς Αράπηδες. Ένα έργο
ύψιστης σημασίας για το χωριό και ιδιαίτερα για το συνοι-
κισμό Αράπηδες, που έφτιαξε ο Σύνδεσμός μας. Τέτοια

έργα δεν πρέπει να ξεχνιούνται και να αποτελούν παρά-
δειγμα προς μίμηση από τους νεότερους, που θα είναι οι
συνεχιστές των συλλογικών δημιουργιών. Στη φωτογρα-
φία ο τότε πρόεδρος του Συνδέσμου παιδίατρος Στάθης
Δάρας και αριστερά του (με τα γυαλιά) ο καρδιολόγος ια-
τρός Ηλίας Χειμώνας (του ευχόμαστε όλοι ολόψυχα να
ξεπεράσει τη δοκιμασία με την υγεία του) τέως πρόεδρος
του Συνδέσμου επί 6 συνεχή έτη. Η προσφορά και των δύο
στο Σύνδεσμο είναι εξόχως σημαντική και αναμφισβήτητα
αξίζουν κάθε τιμής.
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Tα Οικονομικά μας

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ

AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑAΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑAΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑAΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑAΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
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ΕΣΟΔΑ 10.6.2009  ΜΕΧΡΙ 31.8.2009
 372 ΑΓΝΩΣΤΟΣ. Στη μνήμη

Παναγίωτη Κερμπεσιώτη ............ 100
116 ΑΛΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ..................... 20
370 ΑΝΑΣΤΑΣ/ΛΟΣ Γ. ΣΠΥΡ.Στη μνήμη

του πατέρα του Γ. Αναστ/πούλου 100
371 ΑΝΑΣΤΑΣ/ΛΟΥ Γ. ΚΡΥΣ.Στη μνήμη

του συζύγου της Γ. Αναστ/λου ... 140
1170 ΒΑΣΔΕΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ......................... 30
368 ΒΕΡΓΟΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ..................... 85
124 ΒΕΡΓΟΣ ΔΙΟΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ ................ 50
109 ΒΕΡΓΟΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ..................... 50
849 ΒΕΡΓΟΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ KAI ................ 15
1169 ΒΕΡΓΟΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ ...................... 85
120 ΒΕΡΓΟΣ ΠΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ............. 20
1165 ΒΕΡΓΟΣ Στ. ΙΩΑΝ. Στη μνήμη

του αδελφού του ........................ 100
139 ΒΕΡΓΟΥ ΑΓΓ. ΠΑΝΑΓ.(ΟΙΚΟΓ.) Στη

μνήμη Ευάγελλου Ι.  Βέργου. ........ 50
760 ΒΕΡΓΟΥ Δ.ΚΑΤΕΡΙΝΑ ...................... 30
140 ΒΕΡΓΟΥ ΦΩΤ. ΔΗΜΗΤΡΑ ................ 50
141 ΒΕΡΓΟΥ ΦΩΤ. ΔΗΜΗΤΡΑ ................ 50
775 ΒΕΡΓΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣ/ΛΟΥ ΚΟΥΛΑ ...... 20
1087 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ .. 50
1090 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ .. 50
1182 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΡΟΥΣΙΑ .............. 50
1093 ΓΚΟΥΤΗ Γ. ΒΙΚΗ ............................. 25
1166 ΔΑΡΑΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ............. 85
126 ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ................... 20
1180 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .... 30
1088 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ...... 100
1089 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ......... 100
848 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΖΙΝΑ ΝΙΚΗ .... 50
1185 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ .............. 30
129 ΚΑΡΑΜΑΝΗ Ι. ΦΑΝΗ ....................... 50
776 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ Π. ΕΥΤΑΛΙΑ .................. 50
132 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ................... 20
137 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΗΣ ................. 20

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ν.ΜΑΡΙΑ ..... 100
119 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ............ 20
1094 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Η.ΕΥΓΕΝΙΑ ............ 25
763 ΜΑΡΑΓΚΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ............... 30
366 ΜΑΡΑΓΚΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΣ. Στη

μνήμη Νίκης Θ. Μπόρα ................. 85
762 ΜΑΡΑΓΚΟΥ Γ. ΜΑΡΙΑ ...................... 30
765 ΜΑΡΑΓΚΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠ/ΛΟΥ ΣΟΦ. .... 30
764 ΜΑΡΑΓΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΠ/ΛΟΥ ΜΑΡ. .... 30
113 ΜΠΟΡΑ-ΜΑΡΚΟΛΕΦΑ ΜΑΡΙΑ .......... 50
761 ΜΠΟΡΑΣ  ΘΑΝΟΣ ............................ 50
134 ΜΠΟΡΑΣ - ΝΤΟΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ........... 100

758 ΜΠΟΡΑΣ ΑΠ. ΙΩΑΝΝΗΣ ................... 30
1091 ΜΠΟΡΑΣ Γ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ................. 50
108 ΜΠΟΡΑΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ................... 150
1163 ΜΠΟΥΡΝΑ ΕΥ. ΕΥΣΤΑΘΙΑ ............... 50
133 ΜΠΟΥΡΝΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ .................... 50
1176 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ..... 50
1183 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ ............. 100
774 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  Κ. ΣΩΤ. .............. 20
773 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ .............. 20
772 ΠΑΝΑΓ/ΛΟΥ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΑ ΚΑΝ. ...... 50
121 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣ.  ΘΕΟΔ. ......... 25
1184 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. ΕΛΕΝΗ .............. 60
759 ΠΑΠΑΘΩΜ/ΛΟΣ Κ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ .......... 50
767 ΠΑΠΑΘΩΜ/ΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ .......... 20
766 ΠΑΠΑΘΩΜ/ΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ........... 50
768 ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ........ 100
128 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ...... 50
142 ΡΟΥΣΙΑΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ............ 40
131 ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ .... 20
118 ΣΤΡΙΚΟΣ ΑΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ............. 50
1171 ΣΤΡΙΚΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ .......... 50
1092 ΣΧΙΖΑ - ΚΟΥΒΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ .......... 20
130 ΣΧΙΖΑ - ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΡΗΝΑ ......... 30
771 ΣΧΙΖΑ ΑΘ.ΜΑΡΙΑ ............................. 50
1177 ΣΧΙΖΑ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ....... 30
769 ΣΧΙΖΑΣ ΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ .................... 50
1179 ΣΧΙΖΑΣ ΑΘΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ .............. 100
112 ΣΧΙΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    ΝΙΚ. ............ 50
114 ΣΧΙΖΑΣ Δ . ΤΑΚΗΣ ......................... 100
110 ΣΧΙΖΑΣ Δ. ΘΑΝΟΣ ........................... 50
125 ΣΧΙΖΑΣ ΕΥΑΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ .......... 100
1178 ΣΧΙΖΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ .......................... 100
135 ΣΧΙΖΑΣ Κ . ΙΩΑΝΝΗΣ ....................... 50
136 ΣΧΙΖΑΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ........................ 50
770 ΣΧΙΖΑΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ .................... 50
110 ΣΧΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ......................... 100
123 ΣΧΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΑΘΑΝ. ......... 20
365 ΣΧΙΖΑΣ Φ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ .................. 50
722 ΤΡΟΥΠΗ ΘΕΟΔ. ΕΛΕΝΗ .................. 80
373 ΤΡΟΥΠΗ Ν. ΑΘ. (ΟΙΚΟΓ) Στη

μνήμη Ευάγγελου Ι. Βέργου. ....... 150
1168 ΤΡΟΥΠΗΣ ΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ................ 85
1181 ΤΡΟΥΠΗΣ ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ .............. 50
369 ΤΡΟΥΠΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ................ 85
117 ΤΡΟΥΠΗΣ Δ. - ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ ΧΡ. ...... 50
364 ΤΡΟΥΠΗΣ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ............. 300
127 ΤΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ............ 50
115 ΤΡΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΙΩΑΝ. ............ 50
1188 ΤΡΟΥΠΗ-ΦΑΡΤΣΑΛΑ ΤΑΣΙΑ ........... 340
122 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΜΑΡ. ..... 25
367 ΧΕΙΜΩΝΑΣ Θ. ΗΛΙΑΣ ....................... 85
1167 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Η. ΙΩΑΝΝΗΣ .......... 85
847 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΗΛΙΑΣ ............. 100
1174 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...... 200
194 ΛΑΧΕΙΟΦ. ΑΓΟΡΑ TV-ΠΙΝΑΚΑ ..... 2500
1172 ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ......................... 1000
777 ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΜΟΥ ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ ....... 50

  Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΕΣΟΔΩΝ .......... 9.645

ΕΞΟΔΑ 10.6.2009  ΜΕΧΡΙ 31.8.2009
  49 ΤΣΑΦΑΡΑΣ Κ. (ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ) ...... 400
50, 51 ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΟΥ(ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΑΣ) .... 400
52,57,59 ΔΕΗ + ΕΥΔΑΠ+ΔΕΗ+ΟΤΕ ......... 146
53, 54 ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ Φ. 173 ...................... 638
55, 62 ΜΠΑΡΔΟΣ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ) ΕΝΑΝΤΙ2501
58 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ............... 580
60 ΕΙΔΗ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ................. 9
61 ΜΠΑΡΔΟΥ (ΚΑΘΑΡ. ΑΙΘΟΥΣΑΣ) ...... 69
63 ΒΛΑΜΗΣ ΑΘ.( ΜΑΡΜΑΡΑ) .............. 78

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ................ 4821

Σημείωση  : Τα ονόματα και τα αντίστοιχα
ποσά που πατριώτες μας κατέθεσαν τον Αύ-
γουστο στο  τραπεζικό λογ/σμό του Συνδέ-
σμου θα κοινοποιηθούν στο επόμενο φύλλο
του Αρτοζήνου, διότι η Τράπεζα μετά την
15.9.2009  θα μας χορηγήσει αναλυτικό  αντί-
γραφο του λογ/σμού μας.

Καθιερώσαμε την αλφαβητική διάταξη των
ονομάτων στον πίνακα συνδρομών-  προσφο-
ρών,  ώστε και με αναδρομική εφαρμογή να
μπορούν να βγουν κάποια στοιχεία για τις
προσφορές των πατριωτών, σε σχέση και με
τους αποδέκτες του Αρτοζήνου. Η τεχνολο-
γία μας δίνει πολλές δυνατότητες που πρέ-
πει να τις εκμεταλλευτούμε, για ενημέρωση
των πατριωτών και την ιστορία του Συνδέ-
σμου.

                        Ταμίας Ι. Χρονόπουλος,    Πρόεδρος Θ. Τρουπής

Προσφορές για Εκκλ. Χωριού.
*Στη μνήμη Ελένης Κουτσανδριά,τα παιδιά της

Θεόδωρος και Σωτηρίου Κώστας πρόσφεραν 200
ευρώ (απ.138)

*Το Εκκλ. Συμβούλιο μας πληροφόρησε πως στη
μνήμη Π. Κερμπεσιώτη πρόσφεραν 50 ευρώ ο Στα-
ματόπουλος Ιωάννης και Ευγενία και 50 ευρώ ο
Σύλλογος Φηγαίας Αρτέμιδος Αττικής.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Πολύ όμορφο γίνεται τo Πολιτιστικό μας Κέ-

ντρο στο χωριό, με τις συνδρομές και τις προ-
σφορές των πατριωτών. Η πελεκητή πέτρα που
χτίστηκε το κιόσκι στην πλατεία, η πλευρά του
τοίχου προς το κήπο των αδελφών Δημητρό-
πουλου και όλη η νότια πλευρά του κτιρίου “δέ-
νουν” σε γενικές γραμμές τόσο με τον “πέτρινο
Ναό” της Κοίμησης της Θεοτόκου και το κα-
μπαναριό του όσο και με την πέτρινη πλακό-
στρωση της πλατείας.
Έτσι διαμορφώνεται μια αρμονική σύνθεση

σε μια μεγάλη πλατεία με περιμετρική θέα σε όλο
το χωριό και στην ευρύτερη περιοχή, που νότια
μπορεί να φτάσει μέχρι το Κατάκολο. Μια πλα-
τεία που όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες με την
πλακόστρωση του τμήματος της νέας πλατείας
και αφού τοποθετηθούν παντού ίδια κάγκελα και
γίνει μεταφορά του Ηρώου  προς τον πέτρινο
τοίχο (η ενδεχομένως ανέγερση νέου αν στο μέλ-
λον υπάρξουν προς τούτο ευνοϊκές συνθήκες
και βρεθούν χρήματα) θα αποτελέσει κόσμημα
στο χωριό  και θα προσφέρεται για ποικίλες
Αυγουστιάτικες εκδηλώσεις, βόλτες “πέρα-δό-
θε” και ενατένιση τα βράδια του έναστρου ου-
ρανού...
Το Πολιτι-

στικό Κέντρο
ανήκει σε ό-
λους τους πα-
τριώτες. Όλοι
έχουν “από ένα
κομματάκι” .
Όλοι πρέπει να
κάνουν χρήση,
ώστε και η προ-
σφορά τους να
πιάσει τόπο. Ε-
κείνο που πρέ-
πει με σαφή-
νεια να ξεκαθα-
ριστεί είναι οι
όροι λειτουργίας του, ώστε να ανταποκριθεί α-
πόλυτα στο σκοπό για τον οποίο έγινε, να δώσει
ζωή στο χωριό και ασφαλώς να μη διαταράξει
τη γαλήνη μεταξύ των πατριωτών.
Παρόλο που είναι κάπως νωρίς, κρίνουμε σκό-

πιμο να διατυπώσουμε κάποιες σκέψεις, ώστε
να δώσουμε  το ερέθισμα στους πατριώτες να
σκεφτούν και να διατυπώσουν τις δικές τους
θέσεις την κατάλληλη στιγμή, έτσι ώστε  να λη-
φθούν οι τελικές αποφάσεις που θα ψηφιστούν
από τη Γενική Συνέλευση και που θα αποτελέ-
σουν τον κανονισμό  λειτουργίας, που θα δε-
σμεύει όλα τα ΔΣ και μόνο μια αυξημένη πλειο-
ψηφία Γ/Σ θα μπορεί να τον τροποποιήσει.
Είναι αυτονόητο πως ο κύριος σκοπός του

Κέντρου είναι πολιτιστικός, αφού γι΄αυτό το
σκοπό δωρίστηκε από το Δήμο (κτίσμα στα μπε-
τά) και πρόσφεραν οι πατριώτες από τις οικο-
νομίες τους στο Σύνδεσμο για να ολοκληρω-
θούν οι εργασίες. Είναι γνωστό ότι το μισό οι-
κόπεδο προσφέρθηκε δωρεάν από τους κλη-
ρονόμους Θύμιοu Δημητρόπουλοu και το άλλο
μισό αγοράστηκε από το Σύνδεσμο πριν 12 πε-
ρίπου χρόνια, επί προεδρίας Ν. Ι. Μαραγκού.
Είναι χρέος να αναφέρουμε πως για την αγορά
πρόσφεραν τότε οι δύο πρώην πρόεδροι του
Συνδέσμου Στάθης Δάρας και Ν. Ι. Μαραγκός
από ένα εκατομμύριο έκαστος. Στον Αρτοζήνο
της εποχής υπάρχει κατάλογος πατριωτών που
πρόσφεραν για τον ίδιο σκοπό, με το αντίστοι-
χο ποσό προσφοράς. Ο Στάθης ακόμη πρόσφε-
ρε 1000 ευρώ για κάγκελα, που με την άδειά του
τα διαθέσαμε για το τοιχίο της πλατείας προς
την πλευρά κήπου Δημητρόπουλου, πέραν των
άλλων σημαντικών προσφορών (για βραβεία κλπ)
που έχει κάνει στο Σύνδεσμο!!
Πολιτιστικός σκοπός σημαίνει πως εκεί θα γί-

νονται εκδηλώσεις που προάγουν τον πολιτισμό
του χωριού μας και των γύρω περιοχών, τόσο
από το Σύνδεσμο Σερβαίων και το Δήμο Ηραί-
ας, όσο και από άλλους ενδιαφερόμενους φο-
ρείς ή και απλούς πολίτες.  Τέτοιες εκδηλώσεις
είναι  π.χ. διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια για θέ-
ματα ιστορίας, παράδοσης, ηθών, εθίμων της πε-
ριοχής αλλά και άλλα  επιστημονικά θέματα γενι-
κότερου ενδιαφέροντος, όπως π.χ. ιατρικά, πε-
ριβαλλοντικά κλπ.

Θα μπορεί στην αίθουσα να παιχτεί ένα α-
πλό θεατρικό έργο (κάτι ακούστηκε το καλο-
καίρι) ή “καραγκιόζης” με πατριώτες ενδεχομέ-
νως “ηθοποιούς” (έχουν παιχτεί με μεγάλη επι-

τυχία στο παρελθόν αρκετές φορές. Το τελευ-
ταίο ήταν το 1962 η “Ξάνθω” του Περεσιάδη.

Είναι αυτονόητο πως θα υπάρχει βιβλιοθή-
κη με ενδιαφέροντα βιβλία για την περιοχή μας
και όχι μόνο. Θα μπορεί κάποιος να καθίσει και
να διαβάσει ένα βιβλίο. Θα υπάρχουν μια σειρά
από όλα τα βιβλία των αείμνηστων λογοτεχνών
του χωριού μας Θοδωρή Τρουπή και Μαρίας
Παναγοπούλου και βιβλία οποιουδήποτε άλλου
πατριώτη, ασχέτως περιεχομένου. Θα υπάρχουν
οι τόμοι της εφημερίδας Αρτοζήνος και ενδια-
φέροντα βιβλία για την Γορτυνία καθώς και ο-
ποιοδήποτε βιβλίο προσφέρει οποιοσδήποτε
πατριώτης.

Θα υπάρχει τηλεόραση με δυνατότητα προ-
βολής βίντεο από το αρχείο του Συνδέσμου (υ-
πάρχουν καμιά δεκαριά) η από αυτά που θα μας
προσφέρουν πατριώτες που έχουν τραβήξει στο
παρελθόν.

Θα μπορεί για παράδειγμα να γίνει μια εκ-
δήλωση γνωριμίας των πατριωτών, με προσφο-
ρά από το Σύνδεσμο ποτού και αναψυκτικού.

Θα μπορούν οι νεολαίοι να κάνουν μια μου-
σική βραδιά και οι μεγαλύτεροι μια εκδήλωση

με δημοτικά
τραγούδια και
...κάνα καλα-
ματιανό.

Θα μπο-
ρεί μια παρέα
να καθίσει, να
φτιάξει τον
καφέ της  και
να συζητήσει.

Θα μπο-
ρούν οι γυναί-
κες του χω-
ριού να φτιά-
ξουν το κέικ
τους και να μα-

ζευτούν εκεί να φτιάξουν το καφέ τους και να
περάσουν λίγες ώρες ευχάριστα.

Θα μπορούσε π.χ. να γίνει μια εκδήλωση
που να περιλαμβάνει και φαγητό, που θα προ-
σφέρουν  οι νοικοκυρές του χωριού.

Μακάρι να είναι εφικτό ώστε το ΠΚ να γίνει
σημείο αναφοράς του Συνδέσμου και να γίνο-
νται εκεί κάποια ΔΣ,   Συνελεύσεις, απονομή βρα-
βείων, τιμητικών πλακετών, κοπή πίτας κλπ.

Είναι αυτονόητο πως το Κέντρο δεν μπορεί
να δοθεί από το Σύνδεσμο για εμπορική εκμε-
τάλλευση (π.χ. να γίνει ταβέρνα ή καφενείο) και
διότι δεν επιτρέπεται από τους όρους δωρεάς
του Δήμου και διότι οι πατριώτες έδωσαν τις
προσφορές τους να γίνει Πολ. Κέντρο. Επίσης
είναι αυτονόητο πως δεν θα επιτρέπεται το κά-
πνισμα, η χαρτοπαιξία, ούτε η επίσκεψη μικρών
παιδιών, χωρίς τους γονείς τους.

Οι όποιες ευκολίες από το Κέντρο μπο-
ρούν να είναι self-service. Αυτοί π.χ. που θέλουν
να πιουν καφέ θα φέρνουν το καφέ τους και θα
υπάρχει υποδομή εκεί για να τον φτιάξουν. Πριν
φύγουν θα πλύνουν τα φλιτζάνια και τα ποτήρια
τους και θα μαζέψουν τα σκουπίδια να τα πετά-
ξουν έξω στον κάδο. Αν δεν γίνει αυτό είναι
βέβαιο πως το Κέντρο θα βρομίσει και σύντομα
θα γίνει αχούρι. Αν κάποιος θέλει να του τα προ-
σφέρουν στο χέρι, θα πηγαίνει στο καφενείο.
Θα ήταν ευχής έργο αν κάποιες γυναίκες του

χωριού προσφέρονταν κατά διαστήματα να επι-
μεληθούν της καθαριότητας του Π.Κ, τη θερινή
περίοδο.
Θεωρούμε ακόμη ως αυτονόητο πως αν μια

ομάδα πατριωτών αναλάβει κάποια εκδήλωση
στο Κέντρο οφείλει να το παραδώσει “ποιό
καθαρό” από ότι το παρέλαβε και αν τυχόν
προκαλέσει κάποια ζημιά οφείλει να την απο-
καταστήσει άμεσα. Το ΠΚ δεν έγινε μόνο για
τις σημερινές γενιές, έγινε για πάρα πολλές γε-
νιές του μέλλοντος. Επίσης, αυτοί που θα κά-
νουν χρήση του ΠΚ και ανάλογα με τις οικο-
νομικές τους δυνατότητες καλό είναι να προ-
σφέρουν και κάτι στο Σύνδεσμο. Αν κάποιος
δεν έχει αυτή τη δυνατότητα δεν υπάρχει κα-
νένας απολύτως λόγος να σκεφτεί πως πρέπει
να προσφέρει. Το Κέντρο είναι για όλους, ι-
διαίτερα τους οικονομικά αδύναμους και τους
ξενιτεμένους, ώστε να δοθεί και σε αυτούς η
δυνατότητα για κάτι περισσότερο και καλύτε-
ρο.

Η παραχώρηση του ΠΚ για κάποια εκδή-

λωση δεν θα μπορεί να γίνει χωρίς απόφαση
του ΔΣ του Συνδέσμου, η εντολή του προέ-
δρου. Νομίζουμε πως είναι σκόπιμο για την
προστασία και την εύρυθμη λειτουργία του ΠΚ
κλειδιά να έχει μόνο ο εκάστοτε πρόεδρος
του Συνδέσμου και ο εκάστοτε πρόεδρος του
Τοπικού Συμβουλίου του χωριού, ώστε να έ-
χουν και την ανάλογη ευθύνη. Επίσης καλό θα
είναι να δοθούν και σε κάποιον από τους μό-
νιμους κατοίκους του χωριού για δύσκολες
συγκυρίες και έκτακτες ανάγκες.

Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία του ΠΚ
θα δώσει παραπάνω ζωή στο χωριό, θα παρα-
κινήσει πολλούς να το επισκεφθούν και θα το-

νώσει την κίνηση των μαγαζιών, που όλοι πρέ-
πει να τα στηρίζουμε, γιατί αυτά συμβάλλουν
στο να κρατηθεί ζωντανό το χωριό.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν “υποθέσεις

εργασίας” και τίποτα δεν είναι δεδομένο. Δια-
τυπώστε με πολλή περίσκεψη τις δικές σας θέ-
σεις, που μπορούν στην πράξη να εφαρμο-
στούν χωρίς προβλήματα, τώρα που είναι η
κατάλληλη ώρα (είναι προτιμότερο να τις στεί-
λετε γραπτά ή με e-mail, για να είναι σαφείς)
και να είστε βέβαιοι πως  τελικά θα πάρουμε
όλοι μαζί τις πλέον σωστές αποφάσεις, για το
καλώς νοούμενο συμφέρον όλων των απανταχού
Σερβαίων.
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Αγιαντριάς παλιότερα

Aγιαντριάς σήμερα

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΣ ΕΚΛΕΙΣΕ
ΤΑ 87 ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ

Óôéò 7 Íïåìâñßïõ 2009 ï Óýíäåóìïò ìáò Ýêëåéóå
ôá 87 ôïõ ÷ñüíéá. Tçí áíôßóôïé÷ç çìåñïìçíßá ôïõ
1922 (çìÝñá ÄåõôÝñá) äÝêá êáëïß ðáôñéþôåò ìå
áãÜðç ãéá ôï ÷ùñéü õðÝãñáøáí óôïí ÐåéñáéÜ ôï “é-
äñõôéêü” ôïõ óùìáôßïõ ìå ôßôëï “Óýíäåóìïò ôùí
åí Ðåéñáåß-ÁèÞíáéò êáé áðáíôá÷ïý Óåñâáß-
ùí ç ÊÏÉÌÇÓÉÓ ÔÇÓ ÈÅÏÔÏÊÏÕ”, ìå Ý-
äñá ôïí ÐåéñáéÜ êáé óêïðü (üðùò áíáöÝñåôáé óôï
êåßìåíï):

1) Ôçí áëëçëïâïÞèåéá ôùí ìåëþí ôïõ êáé
2) Ôçí åêôÝëåóç åðùöåëþí Ýñãùí óôçí éäéáéôÝñá

áõôþí ðáôñßäá.
Áí êÜíïõìå ìéá óýíôïìç áíáäñïìÞ óå áõôÞ ôçí

ðåñßïäï (Ýíá flash back, ðïõ ëÝìå óÞìåñá), èá äéá-
ðéóôþóïõìå ðùò ï  Óýíäåóìïò, óå ãåíéêÝò ãñáììÝò,
ðáñÞãáãå áîéüëïãï êáé ðïëýðëåõñï Ýñãï ðïõ åêôüò
ôùí Üëëùí óõíÝâáëå, ôüóï óôç ãåíéêÞ âåëôßùóç ôùí
óõíèçêþí äéáâßùóçò óôï ÷ùñéü êáé óôç äéáôÞñçóç
ôùí ìåôáîý ôùí ðáôñéùôþí äåóìþí, üóï êáé óôç äéá-
ìüñöùóç åõíïúêþí óõíèçêþí, þóôå ðïëëïß Óåñâáß-
ïé íá áíáðôýîïõí óôï ìÝãéóôï äõíáôü âáèìü ôéò éêá-
íüôçôÝò ôïõò.

Áðü ôá ðëÝïí óçìáíôéêÜ Ýñãá ðïõ Ýãéíáí “åéò ôçí
éäéáéôÝñáí çìþí ðáôñßäá”, óå óõíåñãáóßá ìå ôéò åêÜ-
óôïôå ÔïðéêÝò Áñ÷Ýò, ìðïñåß êáíåßò íá áíáöÝñåé:

1) Ôçí êáôáóêåõÞ áìáîéôïý äñüìïõ, áðü
ôïí Áãéþñãç-ÓáñÜ ìÝ÷ñé ôï ÷ùñéü.

2) Ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ äçìïôéêïý ó÷ïëåß-
ïõ.

3) Ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ íáïý “ÊÏÉÌÇÓÉÓ
ÔÇÓ ÈÅÏÔÏÊÏÕ”, ðïõ åßíáé ç ìçôñüðïëç
ôïõ ÷ùñéïý.

4) Ôç óõíÝ÷éóç ôïõ äñüìïõ ãéá äéÝëåõóç
áõôïêéíÞôïõ, áðü ôï ÷ùñéü ìÝ÷ñé ôï óõíïé-
êéóìü  ÁñÜðçäåò êáé ôéò åðåêôÜóåéò ôùí
äñüìùí ìÝóá óôï ÷ùñéü.

5) Ôçí êáôáóêåõÞ Çñþïõ, ìå êýñéï óõ-
íôåëåóôÞ ôïí ôüôå ðñüåäñï ôïõ ÓõíäÝóìïõ
ÓôÜèç ÄÜñá.

6) Ôçí ðñïþèçóç ôïõ èÝìáôïò ýäñåõóçò
ôïõ ÷ùñéïý, êõñßùò ôçí åóùôåñéêÞ ýäñåõ-
óç ôùí óðéôéþí.

7) Ôçí êáôáóêåõÞ Ðïëéôéóôéêïý ÊÝíôñïõ,
ðïõ âñßóêåôáé óôï óôÜäéï áðïðåñÜôùóçò.

¢ëëá óçìáíôéêÜ Ýñãá ðïõ Ýãéíáí áðïêëåéóôéêÜ
áðü ôï Óýíäåóìï åßíáé:

1) Ç Ýêäïóç êáé åðáíÝêäïóç ôçò áôæÝ-
íôáò ôïõ ÓõíäÝóìïõ, ìå äéåõèýíóåéò êáé ôç-
ëÝöùíá ðáôñéùôþí.

2) Ç Ýêäïóç ôçò åöçìåñßäáò “ÁñôïæÞíïò”
ôï 1976 êáé ç óõíå÷Þò áíÜ äßìçíï ðåñßðïõ
êõêëïöïñßá ôçò, óå 8 óõíÞèùò óåëßäåò.

3) Ç áðüêôçóç éäéüêôçôçò óôÝãçò ôïõ Óõí-
äÝóìïõ óôçí ÁèÞíá.

4) Ðñüóöáôá ç äçìéïõñãßá ôçò éóôïóåëß-
äáò  servou.gr, ðïõ ðñïâÜëëåé ôï ÷ùñéü ìáò
óå üëï ôïí êüóìï êáé ðïõ ç åðéóêåøéìüôçôá
ôçò îåðÝñáóå êÜèå ðñïóäïêßá ìáò.

Åêôüò áðü ôá ðáñáðÜíù Ýñãá, ï Óýíäåóìïò Ý÷åé óôï
åíåñãçôéêü ôïõ êáé ðëçèþñá Üëëùí åêäçëþóåùí üðùò
÷ïñïåóðåñßäåò, ðáíçãýñéá, áðïíïìÞ âñáâåßùí óôïõò
íÝïõò ôïõ ÷ùñéïý ðïõ äéáêñßèçêáí ãéá ôéò åðéäüóåéò
ôïõò óôá ãñÜììáôá, êïðÞ ðßôáò, åêäñïìÝò êëð. Ïé åê-
äçëþóåéò áõôÝò, åêôüò áðü ôç ÷áñÜ ðïõ ðñüóöåñáí
óôïõò ðáôñéþôåò, óõíÝâáëáí óôï íá ìç ÷áèïýí “ïé
óõããÝíåéåò, ïé öéëßåò, ïé ãíùñéìßåò, ôá ðáéäéêÜ âéþìáôá
êëð, ìåôáîý ôùí ðáôñéùôþí” áëëÜ êáé íá ãíùñéóôïýí
êÜðùò ïé íåüôåñåò ãåíéÝò ìåôáîý ôïõò.

Óôçí ðåñßïäï ôùí 87 ÷ñüíùí, 20 ðáôñéþôåò áíá-
äåß÷èçêáí óôï áîßùìá ôïõ ðñïÝäñïõ, ìå ðñþôï ôïí
Ã. Ã. ÔñïõðÞ êáé ìå óçìåñéíü ðñüåäñï ôïí È. Ã.
ÔñïõðÞ. Ðëçèþñá ðáôñéùôþí óõììåôåß÷áí óôá ÄÓ
êáé êáèÝíáò, ðñüóöåñå üôé ìðïñïýóå ðåñéóóüôåñï
êáé êáëýôåñï ãéá ôï Óýíäåóìï, óôá ðëáßóéá áóöáëþò
ôùí äõíáôïôÞôùí ôïõ.

ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 12

Επιτυχίες 20 Σερβιωτόπουλων
στις Πανελλήνιες εξετάσεις 2009

Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση πληροφορηθή-
καμε πως αρκετά παιδιά (μέχρι τώρα έχου-
με στοιχεία για 20) με καταγωγή από το χω-
ριό μας, πέτυχαν στις φετινές Πανελλήνιες
εξετάσεις. Εκφράζουμε τα θερμά μας συγ-
χαρητήρια και τους ευχόμαστε καλές σπου-
δές και κάθε ευτυχία στη ζωή τους. Ασφα-
λώς υπάρχουν και κάποια ακόμη που δεν
γνωρίζουμε την επιτυχία τους.    
Παράκληση να μας στείλουν τα στοιχεία

τους να τα προσθέσουμε στον κατάλογο. Ε-
πίσης για κάποια παιδιά δεν έχουμε πλήρη
στοιχεία. Ας μας τα στείλουν να τα συμπλη-
ρώσουμε. Σκόπιμο θα ήταν να μας στείλουν
και τη φωτογραφία τους να την αναρτήσου-
με στην ιστοσελίδα και να την δημοσιεύσου-
με στον “Αρτοζήνο”. Είναι τόσο εύκολο για
τους νέους σήμερα να στείλουν ηλεκτρονικά
μια φωτογραφία. (Το e-mail του Συνδέσμου
είναι “ syndesmosserveon@yahoo.gr”  και
της ιστοσελίδας: “syndesmos@servou.gr”).
Επίσης σε οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ του
Συνδέσμου. Στους νέους που η τύχη δεν τους
βοήθησε φέτος να πετύχουν σε κάποια σχο-
λή, ευχόμαστε να πετύχουν την επόμενη χρο-
νιά.

Τα ονόματα των επιτυχόντων στη σελ. 9  

Ευχές Συνδέσμου για τις γιορτές των ΧριστουγέννωνΕυχές Συνδέσμου για τις γιορτές των ΧριστουγέννωνΕυχές Συνδέσμου για τις γιορτές των ΧριστουγέννωνΕυχές Συνδέσμου για τις γιορτές των ΧριστουγέννωνΕυχές Συνδέσμου για τις γιορτές των Χριστουγέννων
Με τη ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέν-

νων και του νέου έτους 2010, το ΔΣ του Συνδέ-
σμου μας εκφράζει τις πλέον εγκάρδιες ευχές του
σε όλους τους πατριώτες, σε Ελλάδα και εξωτε-
ρικό. Εύχεται σε κάθε Σερβαίικη οικογένεια Υ-
ΓΕΙΑ  -πάνω απ΄όλα- και το νέο έτος να της
χαρίσει ότι έχει ανάγκη και επιθυμεί.

Και του χρόνου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ  ΣΕΡΒΙΩΤΟΠΟΥΛΩΝ

Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2010 στο Ίλιον
Το ΔΣ του Συνδέσμου, αφού διερεύνησε τις δυνατότητες επιλογής του χώρου για την

κοπή της πίτας και την βράβευση των νέων του χωριού μας, αποφάσισε η εκδήλωση να γίνει
την 10.01.2010, ημέρα Κυριακή και ώρα 10πμ, στην αίθουσα δεξιώσεων του Δήμου Ν. Λιοσίων
(Ιλίου).Την αίθουσα μας παραχωρεί ευγενώς ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος, τον οποίο και ευχα-
ριστούμε.
Η εκδήλωση φέτος θα συνδυασθεί με την βράβευση αριστούχων μαθητών Γυμνασίου-

Λυκείου (βαθμολογία πάνω από δέκα οχτώ μισό), νεοεισαχθέντων φοιτητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ,
αποφοιτησάντων από Πανεπιστήμια και ΤΕΙ και όσων έλαβαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
τα δύο τελευταία σχολικά έτη, αφού τον περασμένο χρόνο -λόγω ειδικών συνθηκών- δεν
έγινε απονομή βραβείων.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Θερμή παράκληση στους πατριώτες που τα παιδιά τους περιλαμβάνονται στις κατηγορίες

βράβευσης, να μας γνωρίσουν εγκαίρως τα στοιχεία των παιδιών, ώστε να ετοιμαστούν οι
τιμητικές πλακέτες. Για τους μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου να αναφερθεί η τάξη και ο βαθμός
προαγωγής τους, για τους νέους φοιτητές η Σχολή στην οποία εισήχθησαν, για τους νέους
επιστήμονες  και τους αποκτήσαντες μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών η Σχολή από την οποία
έλαβαν πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο (για τους εισαχθέντες σε σχολές ΑΕΙ-ΤΕΙ να επιβεβαιω-
θούν τα δημοσιευόμενα στοιχεία)
Στους δύο νέους του χωριού μας που εισήχθησαν στην Ιατρική Σχολή, θα απονεμηθεί και

το χρηματικό έπαθλο εκ 300 ευρώ στον καθένα, που προσφέρει κάθε χρόνο ο παιδίατρος -
πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου- Στάθης Δάρα,ς στη μνήμη της μητέρας του

(Οι πληροφορίες μπορούν να δοθούν σε οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ ή να σταλούν στο e-
mail του Συνδέσμου syndesmosserveon@yahoo.gr) 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Την Πέμπτη 8-10-2009 συνήλθε το ΔΣ του

Συνδέσμου. Παραβρέθηκαν 7 από τα 9 μέλη
του. Επίσης προσκλήθηκε και παραβρέθηκε
ο πατριώτης Χ. Δημητρόπουλος, γιατί θα γι-
νόταν συζήτηση για την ιστοσελίδα του Συν-
δέσμου servou.gr, της οποίας είναι συνδια-
χειριστής με τα 3 μέλη του ΔΣ Ηλ. Χειμώνα,
Θ. Τρουπή και Χ. Μαραγκό.
Σχετικά με την ιστοσελίδα ενημερώθηκε

το ΔΣ για την μέχρι τώρα πορεία αυτού του
σύγχρονου μέσου επικοινωνίας και αντηλ-
λάγησαν απόψεις για τη περαιτέρω βελτίω-
σή του και για την διαμόρφωση αρχών και
κανόνων που θα περιληφθούν στο υπό τρο-
ποποίηση καταστατικό του Συνδέσμου, ώ-
στε να διασφαλιστεί  η ομαλή λειτουργία
της ιστοσελίδας και να ανταποκρίνεται πά-
ντα με συνέπεια στο σκοπό για τον οποίο
δημιουργήθηκε.
Η γενική εκτίμηση (λαμβανομένων υπό-

ψιν και απόψεων διαφόρων επισκεπτών αυ-
τού του ιστότοπου), ήταν πως η ιστοσελίδα
βρίσκεται σε περίοπτη θέση των ιστοσελί-
δων αυτής της κατηγορίας. Εκφράστηκε η
ευχή από όλους να βρεθούν νέοι πατριώτες
-ιδιαίτερα όσοι ασχολούνται με αυτό το α-
ντικείμενο- για να βοηθήσουν στην ιστοσε-
λίδα, ώστε να της δώσουν νέα ώθηση προς
τα άνω.
Από όλα τα μέλη του ΔΣ εκφράστηκαν ευ-

χαριστίες στον κ. Δημητρόπουλο, για την πο-
λύπλευρη συμβολή του στην δημιουργία
και τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας.
Το επόμενο θέμα που απασχόλησε το ΔΣ

είναι η πορεία των έργων στην αίθουσα α-

ποθήκη (Πολιτιστικό Κέντρο). Διαπιστώθηκε
ότι:
α) Οι ηλεκτρολογικές εργασίες ολοκλη-

ρώθηκαν από τον ηλεκτρολόγο πατριώτη
Θανάση Σχίζα, προσφορά του ιδίου στους
πατριώτες. Απομένει η τοποθέτηση φωτιστι-
κών (Αν έχετε κάποιο πολύφωτο-πολυέλαιο
που δεν σας χρειάζεται και θα μπορούσε να
στολίζει το γραφείο ή
το σαλόνι του Κέ-
ντρου, ευχαρίστως να
τον προσφέρετε).
β) Οι υδραυλικές

εργασίες επίσης ολο-
κληρώθηκαν από τον
υδραυλικό Γιάννη
Τσαντίλα με δωρεάν
εργασία (από Μπου-
γιάτι, σύζυγο της Δήμητρας Χειμώνα), προ-
σφορά επίσης στους πατριώτες. Απομένουν
οι καθρέφτες και τα αξεσουάρ. (Αποδεκτή η
όποια προσφορά).

γ) Τα ντουλάπια της
κουζίνας τοποθετήθη-
καν και κατά γενική ε-
κτίμηση όσων τα εί-
δαν, είναι εξαιρετικά.
Η σχεδίαση, η επιλο-
γή των υλικών η προ-
εργασία των ντουλα-
πιών και η μεταφορά
στο χωριό έγινε με

την συνεργασία των μελών του ΔΣ Γ. Βέρ-
γου, Χ. Μαραγκού και Ι. Ν. Βέργου. Η συ-
ναρμολόγηση και τοποθέτηση των ντουλα-

πιών στη θέση τους έγινε από τον Γ. Βέργο,
δωρεά στη μνήμη των γονιών του Δημητρίου
και Γεωργίας (μια μέρα βοήθησε και ο Ι. Ν.
Βέργος).

Το συνολικό μήκος των ντουλαπιών (πά-
νω-κάτω) είναι περίπου 5 μέτρα.  Το κόστος
των υλικών, μαζί και με την πόρτα κάτω α-
πό την σκάλα, ανήλθε στα 500 περίπου ευ-
ρώ. Ο νεροχύτης και η μπαταρία προσφέρ-
θηκαν δωρεάν από την εταιρεία “Μουρε-
λάτος” (από εκεί έγινε και η προμήθεια των
πλακιδίων του δαπέδου), μέσω της Γεωρ-
γίας Γ. Βέργου. (Αν κάποιες κυρίες του χω-
ριού έχουν κάποια κουζινικά που τους πε-
ρισσεύουν καλό θα ήταν να τα βάλουν στα
ντουλάπια της κουζίνας του Κέντρου που
είναι ...άδεια!)
Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει τις θερ-

μές του ευχαριστίες σε όλους τους παρα-
πάνω καλούς πατριώτες για την πολύτιμη
προσφορά τους. Εύχεται το παράδειγμά
τους να το μιμηθούν και άλλοι πατριώτες
που μέχρι σήμερα δεν είχαν την ευκαιρία
να προσφέρουν κάτι παραπάνω από τη
συνδρομή τους.
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Οκτω-

βρίου 2009 παραβρέθηκαν όλα τα μέλη, ε-
κτός του Ηλία Χειμώνα, τ. προέδρου του
Συνδέσμου, που νοσηλεύεται στο νοσοκο-
μείο Αεροπορίας. Πριν την έναρξη της συ-
νεδρίασης έγινε ενημέρωση  των μελών για
την πορεία της υγείας του αγαπητού σε ό-
λους μας Ηλία και εκφράστηκαν εγκάρδιες
ευχές συμπαράστασης. 

συνέχεια στη σελ.12
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Γεννήσεις
Στις 20 Οκτωβρίου το ζεύγος Αγγελική Ν. Μαραγκού και  Μάνος

Γιανουλάκης απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι, που είναι αγόρι.
Στις 5 Νοεμβρίου το ζεύγος Νίκη Χ. Μαραγκού και Νίκος Θωμαΐ-

δης απέκτησαν επίσης το πρώτο τους παιδάκι (αγόρι)
Στα νεογέννητα ευχόμαστε να είναι καλότυχα, στους γονείς, γιαγιά-

δες και παππούδες ευχόμαστε να τους ζήσουν και να τα δουν όπως
επιθυμούν

ΒΑΠΤΙΣΗ
Στις 10.10.2009 Ο Γιάννης Αν.Τρουπής και η σύζυγός του Ντίνα στο

ξωκλήσι της Τριπόλεως  Μαϊθανάση βάπτισαν το δεύτερο παιδί τους και
του έδωσαν το όνομα  Μιράντα Μετά το πέρας του μυστηρίου παρατέθη-
κε  δεξίωση στους πολλούς καλεσμένους σε παρακείμενο εξοχικό Κέ-
ντρο.
Ευχόμαστε το κοριτσάκι να έχει καλή τύχη στη ζωή του και στους

γονείς, στον παππού Τάσο Τρουπή και τη γιαγιά Κωστούλα  Τρουπή να
είναι καλά και να την καμαρώνουν.

ΓΑΜΟΙ
1) Ο πατριώτης μας ιατρός Θεόδωρος Χειμώνας, γιος του τ. Προέ-

δρου του Συνδέσμου μας Ηλία Χειμώνα, τέλεσε πολιτικό γάμο μετά της
ιατρού Ειρήνης Φανουράκη, από την Κρήτη. Ο Θοδωρής παίρνει ειδικό-
τητα καρδιολογίας και η Ειρήνη ειδικότητα ψυχιατρικής.

2) Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου
2009 παντρεύτηκε ο Γεώργιος Αντ.
Αρβανίτης, γιος της Δήμητρας Γ.
Σουλελέ,  μετά της δεσποινίδος Βα-
σιλικής Γ. Κοκκίνη. Ο γάμος έγινε
στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου
στην Πετρούπολη, στις 7 το απόγευ-
μα, με την παρουσία πολλών συγ-
γενών και φίλων του ζεύγους. Μετά

το μυστήριο ακολούθησε ολονύχτιο γλέντι σε κέντρο στα Πατήσια, με
ζωντανή μουσική και πολύ κέφι.

3) Στις 11.10.2009 έγινε στο χωριό ο γάμος του Χρήστου Κούλη  και
της Μαρίας Ι. Ρουσιά.  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός πως στο
χωριό μας έγινε γάμος μετά από 17 χρόνια που παντρεύτηκε η κόρη του
Ηλία Λιατσόπουλου (Λιάζου), από τη δεύτερη γυναίκα του. Ο προηγού-
μενος από αυτόν γάμος έγινε πριν 25 περίπου χρόνια και  ήταν του
Γιάννη Π. Κουτσανδριά, ενώ οι δύο προηγούμενοι, που έγιναν την ίδια
μέρα, ήταν του Γιώργου Λιατσόπουλου και του Γιάννη Μ. Ρουσιά).
Το ΔΣ του Συνδέσμου μας ευχαριστεί τους νεόνυμφους για την πρό-

σκληση που του έστειλαν και τους εύχεται κάθε ευτυχία στη ζωή τους.
4) Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2009, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου

στον Αγιάννη Καρέα, έγινε ο γάμος της Γεωργίας Βήχου (κόρης Κατερί-
νας Δ. Βέργου) και του Γιάννη Γιαννίκου.
Πάρα πολλοί οι πατριώτες παρα-

βρέθηκαν στο μυστήριο και ευχήθη-
καν στους νεόνυμφους να ζήσουν
ευτυχισμένοι. Μετά την τελετή το νε-
αρό ζευγάρι δεξιώθηκε τους καλε-
σμένους τους σε κοντινό “Κέντρο”,
όπου ακολούθησε γλέντι μέχρι τις
πρωινές ώρες.
Η Γεωργία είναι καθηγήτρια γυ-

μναστικής και εργάζεται στις επιχει-
ρήσεις του πατέρα της (mini markets), o δε Γιάννης είναι ιδιωτικός υπάλ-
ληλος, στον χώρο των παραϊατρικών προϊόντων.
Ο Σύνδεσμος μας εύχεται σε όλους τους νεόνυμφους να ζήσουν με

ομόνοια και αγάπη και να πετύχουν στη ζωή τους ότι καλύτερο.

ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

1) 16-9-09: Παρασκευάς Ηλία Στρίκος, 63 ετών
Στην Αθήνα άφησε την τελευταία του πνοή, ο Παρασκευάς,  γιος του Ηλία

Στρίκου (έχει πεθάνει πριν αρκετά χρόνια) και της Χρυσούλας Στρίκου (ο
πατέρας της ήταν από τους Μποραίους και η μάνα της από τους Μαραγκαί-
ους). Ο Βάκης (έτσι τον φώναζαν) ήταν καπετάνιος  του Εμπορικού Ναυτι-
κού και έμενε στην Αθήνα, στο Παλαιό Φάληρο. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη
την Πέμπτη 17-9-2009,  στο κοιμητήριο του Παλαιού Φαλήρου, που βρίσκε-
ται στη Ν. Σμύρνη (εκεί που είναι πολλά κοιμητήρια μαζί).
Ο Σύνδεσμος εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στη σύζυγό του,

στη μητέρα του, τον αδελφό του και λοιπούς συγγενείς.

ΚοινωνικάΚοινωνικάΚοινωνικάΚοινωνικάΚοινωνικάΚοινωνικάΚοινωνικάΚοινωνικάΚοινωνικάΚοινωνικά
2) 6.10.2009: Νίκος Βαλλιανάτος (Συζ. Ιωάννας Χ. Δάρα)

Στις 6 Οκτωβρίου 2009 έφυγε από τη ζωή ο
Νίκος Βαλλιανάτος, σύζυγος της Ιωάννας Βαλ-
λιανάτου-Δάρα (Θυγατέρας του συγχωριανού
μας δασκάλου Χρίστου Ν. Δάρα). Η εξόδιος ακο-
λουθία έγινε από τον ιερό ναό του κοιμητηρίου
Αμαρουσίου με τη συμμετοχή πολλών συγγε-
νών φίλων και συγχωριανών. Ο Νίκος και η Ιω-
άννα έχουν δύο παιδιά, τη Χριστίνα (Dr Ψυχολο-
γίας ) και τον Κωνσταντίνο (φωτογράφος). Ο Νί-
κος έφυγε από την Κεφαλλονιά σε μικρή ηλικία
με στόχο να έχει μια καλύτερη ζωή στην Αθήνα.
Μαζί με τη γυναίκα του αφιέρωσε τη ζωή του

στην οικογένεια του. Ήθελε να δώσει στα παιδιά του τις δυνατότητες και τις
ανέσεις που ο ίδιος δεν είχε μεγαλώνοντας. Δυστυχώς αρρώστησε με
Parkinson’s και ταλαιπωρήθηκε πολύ τα τελευταία έξι χρόνια της ζωής του.
Το ΔΣ του Συλλόγου συλλυπείται την οικογένεια του εκλιπόντος.
Στη μνήμη του πρόσφεραν στο Σύνδεσμο 400 ευρώ ο Στάθης Δάρας με

τα παιδιά του Παύλο, Χρήστο και Χριστίνα και 50 ευρώ ο Τάσος Χ. Δάρας

3) 11.10.2009: Γιάννης Θ. Τρουπής (Γκράβαρης), 97 ετών
Την 11.10.2009 απεβίωσε σε ηλικία  97 ετών ο Γιάν-

νης  Θ. Τρουπής  και  η κηδεία του έγινε την επομέ-
νη στο κοιμητήριο του χωριού  Σκοπή (Πεντένι) Τρι-
πόλεως, με τη συμμετοχή στο πένθος  πολλών συγ-
γενών και φίλων. Παντρεύτηκε  πριν από 65 χρόνια
την Παναγιώτα, κόρη του συγχωριανού μας Αναστα-
σίου Παγκράτη,  που ζούσε μόνιμα στη Σκοπή. Α-
πέκτησε τρία καλά παιδιά, τον Τάσο, καταξιωμένο
επιχειρηματία στην Τρίπολη, το Θοδωρή, που ζει και
προκόβει στην Αμερική και τη Φανή. Έκανε καλές νυ-
φάδες και γαμπρό, οκτώ εγγόνια επιστήμονες και 
πέντε δισέγγονα. Ήταν δραστήριος άνθρωπος, έντιμος, κοινωνικός και έχαι-
ρε της εκτίμησης και σεβασμού όσων είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν. Πολέ-
μησε στην Αλβανία και είχε λάβει μέρος στην Εθνική Αντίσταση. Ήταν ενεργό
μέλος του Συνδέσμου μας και τακτικός αναγνώστης της εφημερίδας μας.
Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια

του εκλιπόντος και όλοι να έχουν την ευχή του.
Στη μνήμη του πρόσφεραν στο Σύνδεσμο 100 ευρώ η κόρη του Φανή και

50 ευρώ ο ανηψιός του Θ. Γ. Τρουπής

4) 26.10.2009. Φωτεινή Ι. Αναστασοπούλου, 95 ετών
Στις 26.10.2009 απεβίωσε στην Αθήνα, σε ηλικία 95 ετών, η Φωτεινή Ι.

Αναστασοπούλου το γένος Θεοδώρου Γ. Τρουπή
(Γκράβαρη). H εξόδιος ακολουθία έγινε την επο-
μένη από την εκκλησία του χωριού  “Η ΚΟΙΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”,  με τη συμμετοχή στο πένθος
πολλών συγγενών και φίλων από το χωριό, την Τρί-
πολη και την  Αθήνα. Η Φωτεινή  ήταν το τέταρτο
από τα 5 παιδιά  της οικογένειας Θ. Τρουπή
 (Γιώρης, Μαρία, Γιάννης, Φωτεινή  και Νίκος ).
Πριν 15 περίπου ημέρες έφυγε από τη ζωή και ο
αδερφός της Γιάννης. Εν ζωή είναι τώρα μόνο ο
Νίκος. Παντρεύτηκε τον Γιάννη Αν. Αναστασόπου-
λο  και απέκτησε 4 παιδιά: την Αγγέλω, που έχει
παντρευτεί το Νίκο Χρονόπουλο από Αράπηδες και

μένει στη Βυτίνα, το Χρίστο και τον Τάσο (Ανώτατα Τραπεζικά στελέχη) και τη
Γεωργία, που είναι καθηγήτρια φιλολογίας.  Από τα παιδιά της ευτύχισε να
δει 5 εξαίρετα εγγόνια. Η Φωτεινή ήταν μια καλοσυνάτη αντιπροσωπευτική
γυναίκα του χωριού μας, εργατική, τίμια, εξαιρετική μάνα και σύζυγος, κοι-
νωνική και πάντα με τον καλό λόγο και το χαμόγελο στα χείλη.
Ο Σύνδεσμός μας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια

της εκλιπούσης.
Στη μνήμη της πρόσφεραν στο Σύνδεσμο 200 € ο γιος της Χρήστος,

300€ τα ανήψια της Μιχάλης, Νίκος και Ευσταθία Σχίζα, 50 € ο ανηψιός της
Θ. Τρουπής, 100 € o Aναστ. Ι. Τρουπής, 50 € ο Σπ. Αναστασόπουλος και
50 € ο Τάσος Γ. Αναστασόπουλος

5)1.11.2009: Ντρεκόπουλος Αθανάσιος, 72 ετών
΄Εφυγε από τη ζωή ο Αθανάσιος Ντρεκόπουλος

σε ηλικία 72 ετών στο Τορόντο του Καναδά, όπου
ζούσε με την οικογένειά του. Είχε παντρευτεί την
Ελένη Χρονοπούλου (κόρη του Ηλ. Χρονόπουλου
από τους Αράπηδες) και απέκτησαν δύο θυγατέ-
ρες, τη Γεωργία και την Τούλα. Η κηδεία του έγινε
με τη συμμετοχή συγγενών και φίλων στις 8.11.2009
στον τόπο που γεννήθηκε, στους Βλάχους (Χρυσο-
χώρι) Ηραίας.
Το ΔΣ  του Συνδέσμου εκφράζει τα θερμά του

συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.
(Στη σελ. 7 διαβάστε το άρθρο του Κ. Χρονό-

πουλου, για τον “επαναπατρισμό” του Ντρεκόπουλου)

6) 1.11.2009: Κατσιάπης Ν. Κώστας, 81 ετών
Την 1.11.2009 απεβίωσε ο συγχωριανός μας Κώστας Νικ. Κατσιάπης και

την επομένη, με συμμετοχή στο πένθος πολλών πα-
τριωτών συγγενών και φίλων, έγινε η εξόδιος ακο-
λουθία από τον Ιερό Ναό Αγ. Βαρβάρας Δάφνης
Αθηνών. Η σορός του ετάφη στο κοιμητήριο της
Παλλήνης Αττικής.
Ο Κώστας ήταν το 5ο από τα οκτώ παιδιά του

Νικόλα Κατσιάπη και της Ανδριάνας,  το γένος Αν-
δρέα Τσαντίλη (Χρίστος, Γιώργος, Ανδρέας, Θύ-
μιος, Κώστας, Μαρία, Παναγιώτα και Χρυσούλα).
Παντρεύτηκε τη Σεβαστή Κυλαδίτου και απέκτη-
σαν τον Ανδρέα (θεολόγο), την Τασία (νοσηλεύτρια),
τη Νίκη (καθηγήτρια) και τη Βαρβάρα (πτυχιούχο

ΤΕΙ).Ήταν ενεργό μέλος του Συνδέσμου μας και μας έχει προσφέρει κάποια
παλιά αντικείμενα (έχει δημοσιευθεί ο κατάλογος στον Αρτοζήνο) για το
μουσείο, που ελπίζουμε κάποτε να γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο του χω-
ριού.
Συλλυπούμεθα την οικογένεια του.

7) 3.11.2009: Αδαμόπουλος
Μιλτιάδης (Γαμπρός
Μπορόγιαννη), 69 ετών.
Την 3.11.2009 απεβίωσε στην Α-

θήνα, μετά από μακροχρόνια ασθέ-
νεια, ο Μιλτιάδης Αδαμόπουλος,
σύζυγος της  Θεοδώρας Ι. Μπόρα,
που έχει πεθάνει πριν αρκετά χρό-
νια. H κηδεία του έγινε στο χωριό
μας την επομένη 4.11.2009, με την
παρουσία πολλών συγχωριανών,
συγγενών και φίλων. Ο Μιλτιάδης
καταγόταν από τη Ζάτουνα αλλά εί-
χε γεννηθεί στην Αθήνα. Με την α-
λησμόνητη  Θεοδώρα απέκτησαν
δυο καλά παιδιά, το Σταύρο και τη
Γεωργία.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικο-

γένεια του εκλιπόντος.

8) Νοέμβριος 2009: Γρέκης
Ιωάννης του Παναγιώτη, 87 ετών.
Στις αρχές Νοεμβρίου έφυγε από

τη ζωή ο πατριώτης μας, συνταξιού-
χος χωροφύλακας,  Ιωάννης Π. Γρέ-
κης, που ζούσε στην Τρίπολη. Εκεί
έγινε και η κηδεία του με συμμετο-
χή πολλών πατριωτών, κυρίως από
την Τρίπολη.  Ήταν παντρεμένος με
την Κωνσταντίνα Π. Αυγερινού και
δεν απέκτησαν παιδιά.
Ο Γιάννης ήταν μοναχογιός, αφού

ο πατέρας του Παναγιώτης (παντρε-
μένος με την Μαρίνα Κατσιάπη)
σκοτώθηκε το 1922 στην Μικρά Α-
σία, σε ηλικία 30 ετών. (Εκεί  σκο-
τώθηκε και ο πρώτος εξάδελφος του
Παναγιώτη -Ιωάννης Κ. Γρέκης-, που
υπηρετούσε ως σαλπιγκτής).
Ο παππούς του Γιάννη (Ι. Ι. Γρέ-

κης, 1857-1916) λεγόταν “Γρεκό-
γιαννης” και το σπίτι του στο χωριό
ήταν στον επάνω μαχαλά (υπάρχουν
ακόμη κάποια ερείπια) δίπλα από το
σπίτι του Παπανικολάου. Ήταν πα-
ντρεμένος με την Μαρία Κ. Μπα-
κράτση (θετή κόρη) και απόχτησαν
6 παιδιά.  

9) 24.11.2009: Γεωργακόπουλος
Νικόλαος του Γεωργίου, 89 ετών
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89

ετών, ο πατριώτης μας Νίκος Γ. Γε-
ωργακόπουλος (Τσούρνος) και η
κηδεία του έγινε στις 26.11.2009
στο χωριό, με τη συμμετοχή συγγε-
νών, φίλων και πολλών συγχωρια-
νών από το χωριό και την Αθήνα.
Ο  Νίκος ήταν το δεύτερο από τα
πέντε παιδιά του Γεωργίου Γεωργα-
κόπουλου (Γιώκα): “Κωνσταντής,
Νίκος, Σοφιά, Σταυρούλα και Αγγέ-
λω”. Είχε παντρευτεί τη συγχωρια-
νή μας Μαρία Ηλ. Γιαννακοπούλου
(Σκουρκολιά) και απέκτησαν δύο
καλά παιδιά, την Καίτη (Σύζ. Πέτρου
Κουτσανδριά ) και το Γιώργο. Επί
αρκετά χρόνια διετέλεσε πρόεδρος
της Κοινότητας του χωριού μας και
άφησε σημαντικό έργο. Ήταν καλο-
συνάτος άνθρωπος, ευγενής, σοβα-
ρός και έχαιρε της εκτίμησης όλων
όσων τον γνώρισαν.

 Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει
τη συμπάθειά του στην οικογένεια
του εκλιπόντος.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ

Γ. Αναστασόπουλου, από την
Αναστασία Ντάβου, 100 €
Νίκης Στρίκου-Μπόρα και Γε-

ωργίας Στρίκου-Σκούρου, 50 €
από την ανεψιά τους Κανέλλα-
Μαραγκού Βέργου.
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 Μνημόσυνα

Ιάσονα Σχίζα
Στις 4 Οκτωβρίου 2009, έγινε το ετήσιο μνη-

μόσυνο του αδικοχαμένου νέου πατριώτη μας
Ιάσονα Σχίζα (γιου του Ηλία Ν. Σχίζα που μένει
στον Πλάτανο Αρχαίας Ολυμπίας), στο μονα-
στήρι “ΚΡΕ-
ΜΑΣΤΗ”, της
περιοχής. Ο
Ιάσονας σκο-
τώθηκε πριν έ-
να χρόνο σε
τροχαίο στην
περιοχή της
Θήβας. Στη γυ-
ναίκα του, την
κόρη του, τον
πατέρα του, τα
αδέρφια του
και όλους
τους συγγενείς ευχόμαστε να είναι καλά να τον
θυμούνται. Στη μνήμη του ο νουνός του δά-
σκαλος κ. Ευστ. Διαμαντάκος αφιερώνει λίγα
λόγια.

“Της μνήμης το χρονόμετρο σήμανε ένα χρό-
νο από την ημέρα που έφυγε ο Ιάσονας για
πάντα από κοντά μας. Ο εκλεκτός συγχωρια-
νός μας και βαφτισιμιός μου. Από την αποφρά-
δα εκείνη ημέρα, που μοίρα κακή και σκληρή,
κακή στιγμή, πρόωρα κι αναπάντεχα του στέ-
ρησε τη ζωή. Η θλιβερή είδηση του θανάτου
του, πριν ένα χρόνο μας ξάφνιασε όλους και
μας πίκρανε πολύ. Ήρθε και έπεσε στο χωριό
μας σαν κεραυνός εν αιθρία και βύθισε σε πέν-
θος βαθύ την οικογένεια του και όλους εμάς
που τον αγαπήσαμε πολύ και τον καμαρώναμε
για το ήθος, την ευγένεια του και τη ζωντάνια,
την τιμιότητα και την εργατικότητα του. Για το
χαμόγελό του και για την όλη παρουσία του.
Σήμερα όλοι εμείς, συγγενείς, φίλοι και γνω-
στοί προσήλθαμε συγκινημένοι στον ιερό αυτό
χώρο, όπου και το ιερό μνημόσυνο τελείται, για
να αποτίσουμε φόρο τιμής στη μνήμη του. Για
να ενώσουμε τις προσευχές μας στο θεό για
την ανάπαυση της ψυχής του. Επί ένα ολόκλη-
ρο χρόνο ο Ιάσονας αναπαύεται σε λειμώνες
αιώνιας γαλήνης -στη σφαίρα του ουρανού και
της αιωνιότητας. Ο Ιάσονας αγαπητοί μου φίλοι
μας λείπει και μας λείπει πολύ. Περισσότερο
όμως λείπει στην αγαπημένη του σύζυγο Κατε-
ρίνα και στην κορούλα του που δεν πρόλαβε να
τον γνωρίσει, στα αδέρφια του και στον καλό
του πατέρα. Είναι το κλάμα τους βουβό, ο καη-
μός τους μεγάλος κι ο σταυρός τους ασήκω-
τος. Δεν υπάρχουν λόγια, δεν βρίσκονται λόγια
για να κατευνάσουν τον πόνο τους, για να γλυ-
κάνουν τις πληγές τους. Τους εύχομαι και τους
ευχόμαστε όλοι την εξ ύψους παρηγορία. Και
τι κρίμα! Το μικρό μοναχοπαίδι του θα μεγαλώ-
σει χωρίς τα χάδια, τη στοργή και τη στήριξη
του πατέρα του -θα έχει όμως σίγουρα, εκτός
από την φροντίδα και στήριξη της μητέρας του
και τη δική μας πα΄ντα στήριξη και φροντίδα
καθώς και όλων μας.
Ο Ιάσονας δεν έφυγε, πλανιέται ανάμεσά μας.
Πάντα θα ζει στη σκέψη μας, μ΄αγάπη στην

καρδιά μας.
Η μνήμη του ας είναι αιώνια”.
Στο χωριό έγινε το ετήσιο μνημόσυνο της

Γεωργίας Στρίκου-Σκούρου και το σαραντάη-
μερο μνημόσυνο της αδερφής της Νίκης-Στρί-
κου Μπόρα.
Στην Αθήνα, στις 22-11-09  έγινε το ετήσιο

μνημόσυνο της Γεωργίας Δ. Βέργου. Επίσης
έγιναν τα σαραντάημερα μνημόσυνα του Πα-
ρασκευά Ηλ. Στρίκου, του Κ. Κατσιάπη,  του
Ν. Βαλιανάτου. και της Φ. Αναστασοπούλου
Το μνημόσυνο του Ι. Τρουπή έγινε στη Σκοπή
Τριπόλεως

Χρίστος Ν. Δάρας (Χριστο-Ντάρας)

(Ο “Αρτιζήνος”, στα πλαίσια καταγραφής της ιστορίας του χωριού μας και ανάδειξης
των πατριωτών εκείνων που άφησαν έντονο το στίγμα τους στο χωριό, με την προσφορά
τους στο Σύνδεσμο, στους πατριώτες και στην κοινωνία γενικότερα, δημοσιεύει σε αυτό
το φύλλο ένα μικρό αφιέρωμα-βιογραφικό στον αείμνηστο δάσκαλο, εργάτη της γης,
ιδεολόγο και στοχαστή Χ. Ν. Δάρα).

Γεννήθηκε στου Σέρβου
το 1899. Τελείωσε το γυμνά-
σιο Λαγκαδίων και την Ακα-
δημία Τριπόλεως. Ο πόλε-
μος με τους Τούρκους τον
βρίσκει στρατεύσιμο και
φθάνει μέχρι το εσωτερικό
της Τουρκίας στο Αφιόν Κα-
ραχισάρ. Τότε πεθαίνει ο πα-
τέρας του -όπως και τόσοι
άλλοι στο χωριό-  από την
ισπανική γρίπη. Έτσι ως
πρωτότοκος γιος του Νικό-
λα Ντάρα γίνεται προστάτης
και απολύεται, γλιτώνοντας
τη Μικρασιατική καταστροφή και την άτα-
κτη υποχώρηση των Ελλήνων.
Το 1925 παντρεύεται τη Γεωργία Δημ.

Σχίζα -ορφανή και αυτή- με συνοικέσιο, ε-
νώ ήταν διορισμένος δάσκαλος στου Πα-
λούμπα.
Το 1932 δίνει εξετάσεις και φοιτά για

δύο χρόνια στο Πανεπιστήμιο, κάνοντας
μετεκπαίδευση. Ξαναγυρίζει στη Γορτυνί-
α σε Ψάρι και Αράχωβα, με πολλαπλή δρά-
ση, οργανώνοντας τα κλειστά σχολεία. Με
τον αέρα του μετεκπαιδευμένου συνεργά-
ζεται στο περιοδικό Διάπλαση των παίδων,
που εξέδιδε ο Γρ. Ξενόπουλος. Μπήκε στα
φοιτητικά κινήματα της εποχής, επηρεα-
σμένος από τους σύγχρονούς του μεταρ-
ρυθμιστές  (Παπαναστασίου κλπ) με απο-
τέλεσμα να πάρει δυσμενή μετάθεση στη
διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά
(1936) για το Πρωτοκλήσι Έβρου και στη
συνέχεια τον επόμενο χρόνο στα Βοδενά
(Έδεσσα) μαζί με το Νικόλα Δημητρόπου-
λο.
Το 1938 γυρίζει στον Πειραιά, έχοντας

πλέον 5 παιδιά και το 1939 μετακομίζει στα
Κάτω Πετράλωνα. Με το ξέσπασμα του πο-
λέμου το 1940 έρχεται στου Σέρβου και το
’42 μπαίνει στην Εθνική Αντίσταση και πα-
ράλληλα γίνεται επιθεωρητής των Δημοτι-
κών σχολείων Γορτυνίας, στην κατεχόμε-
νη Ελλάδα. Με πολύ κόπο κατάφερε να α-
νοίξουν τα σχολεία με αδιόριστους δασκά-
λους και αμοιβή λίγο στάρι, καλαμπόκι, που
έδινε ο κάθε μαθητής.
Γι’αυτή του τη δράση συλλαμβάνεται α-

μέσως μετά την απελευθέρωση, μαζί με άλ-
λους Σερβαίους και φυλακίζεται στην Τρί-
πολη, χωρίς καμία κατηγορία αλλά με την
αριστερίζουσα και αντιστασιακή του δρά-
ση. Παραμένει στη φυλακή -έχοντας πλέ-
ον και έκτο παιδί, το Σούλη- για 364 ημέ-
ρες και αποφυλακίζεται με βούλευμα. Ό-
λα αυτά τα χρόνια ήταν σε διαθεσιμότητα.
Ξαναγυρίζει στα Πετράλωνα στο 82ο δη-
μοτικό σχολείο, απ΄όπου και συνταξιοδο-
τείται.
Μετά τη συνταξιοδότησή του γυρίζει στο

χωριό και ασχολείται με αγροτικές εργα-

σίες αλλά και με δωρεάν μα-
θήματα για τους μαθητές,
που θα πήγαιναν στο γυ-
μνάσιο.

“Αν δε μπεις στο γυμνά-
σιο εγώ δε θα’χω μούτρα
να πάω στα Λαγκάδια”, ήταν
η προσφιλής του επωδός.
Δεν πολιτεύθηκε ποτέ, αλ-

λά ήταν βαθιά πολιτικοποι-
ημένος με πιστεύω του πά-
ντα τις προοδευτικές του ι-
δέες. Βοήθησε το Σύλλογό
μας σε πολλά πράγματα, κυ-
ρίως στη διάνοιξη του δρό-

μου προς Αράπηδες, αλλά δεν το χάρηκε
διότι πέθανε αιφνιδίως την 29/9/79, ταυ-
τόχρονα με την πλήρη διάνοιξη του δρό-
μου.
Ο μεγάλος μας λογοτέχνης Θ. Κ. Τρου-

πής έγραψε τότε το  αποχαιρετιστήριο ποί-
ημα, που ακολουθεί για  να διαβαστεί στο
μνημόσυνό του.
Αυτή ήταν η ζωή του Χρίστου Δάρα. Πο-

λυτάραχη, αγωνιστική, με προοπτική, χω-
ρίς ποτέ να πει “γέρασα και όλα τελείωσαν
για μένα”.

 Στο Δάσκαλό μου:
Χρίστο Ν. Δάρα

Μ’αγκάλιασες με φίλησες
σε φίλησα κι εγώ
και μούσφιγγες το χέρι...
Και μού είπες ότι γέρασες
κι ίσως να μη σε βρω
το...άλλο καλοκαίρι.

Δάσκαλε, χτίστη, αμπελουργέ,
σκαφτιά, περιβολάρη,
έσβησες σαν αυγερινός
χωρίς να βασιλέψεις.
Ο χάρος δεν σε πάλεψε
εμέριασε και μπήκες
ορθός στον κήπο του Θεού
 να τον σκαλοποτίσεις.

Να βγουν ανθοί, να βγουν καρποί
να πασχαλιάσει ο τόπος.
Να ‘ρθουν τα μαθητούδια σου
πλατύ χορό να στήσουν.
Και συ βιγλάτορας αητός
σε φρύδι βράχου απάνω
να τους λαλείς βροντόφωνα
της προκοπής τραγούδια

Δάσκαλε, ήλιε της αυγής
και του χωριού αγκωνάρι
Εσύ μας είπες της ζωής
σωστά το αλφαβητάρι.

 Θ. Κ. Τρουπής
Αχαγιά 4 Οκτώβρη 1979

Áðáãïñåýåôáé ôï êáðíßæåéí
 (Äçìïóéåýåôáé êáé óôçí åöçìåñßäá

“ÊñçôéêÞ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇ”)
Άρθρο του εκδότη της εφημερίδας

“Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ” και Δημοσία
Γράφοντος Βασιλείου Κ. Σχίζα (ΣΕΡΒΑΙΟΥ)

Δύο “κακά” α-
νακάλυψε ο θα-
λασσοπόρος ×ñé-
óôüöïñïò Êï-
ëüìâïò. Τον κα-
πνό και την ….Α-
μερική! Ο καπνός
ενεργεί σε βάρος
της υγείας των κα-
πνιστών, ενώ η Α-
μερική, ως υπερδύ-
ναμη, καταπιέζει τους λαούς με σύγχρονες αποικιο-
κρατικές μεθοδεύσεις.
Όταν το 1492 ο Κολόμβος αποβιβάστηκε με

τους συντρόφους του στις Μπαχάμες, είδε τους
Ιθαγενείς να συλλέγουν φύλλα ενός φυτού τα οποί-
α χρησιμοποιούσαν για να καπνίζουν. Το φυτό οι
εξερευνητές ονόμασαν καπνό.
Με το κάπνισμα σχετίζεται και ο íáñãéëÝò. Αυ-

τό το “προϊόν πολιτισμού” απεκαλύφθη πριν χι-
λιάδες χρόνια από τους Ινδούς οι οποίοι το χρησι-
μοποιούσαν για να καπνίζουν όπιο και χασίς.

“Áðüäåéîç áíäñéóìïý” είναι το κάπνισμα (;)
και αυτό το παρατήρησαν οι επιστήμονες, στους
στρατιώτες της Νοτίου Αμερικής (πάλι εδώ ο “Νέ-
ος Κόσμος”)!, οι οποίοι μασούσαν καπνό πριν τη
μάχη, για να αντέχουν την ψυχολογική πίεση της
μάχης που θα ακολουθούσε. Αυτή η “απόδειξη
ανδρισμού” αποτελεί για μεν τους νέους την αιτία
να αρχίσουν το κάπνισμα, για δε τους βιομηχά-
νους καπνού την ευκαιρία να επιβάλλουν τη χρήση
καπνού στους νέους με καταιγισμό  διαφημίσεων.
Οι νέοι πρέπει να εθιστούν στον καπνό οπότε,
γίνονται πελάτες τους!
Υπολογίζονται ότι στο τσιγάρο περιέχονται

3.000 ουσίες από τις οποίες οι περισσότερες είναι
τοξικές. Η ανεξέλεγκτη λοιπόν χρήση καπνού έχει
προκαλέσει την ανησυχία των Ευρωπαίων. Στατι-
στικώς, êÜèå 13 äåõôåñüëåðôá ðåèáßíåé Ýíáò
Üíèñùðïò åî áéôßáò ôïõ êáðíßóìáôïò ή κάθε
χρόνο 500.000 άνθρωποι. Οι καπνιστές αρχίζουν
να καπνίζουν, το 60% από την ηλικία των 13 ετών
ενώ το 90% πριν από την ηλικία των 18 ετών. Ακό-
μη, ðáéäéÜ ìå ãïíåßò êáðíéóôÝò Ý÷ïõí êáôÜ 42
% ðåñéóóüôåñåò ðéèáíüôçôåò íá ðñïóâëç-
èïýí áðü êáñêßíï, áðü ôá ðáéäéÜ ôùí ìç êá-
ðíéóôþí ãïíÝùí.

“Åõñþðç êáôÜ ôïõ êáñêßíïõ”.
Είναι το πρόγραμμα της Ε.Ε. στα πλαίσια του

οποίου εφαρμόζονται, από τα μέσα της 10ετίας
του 1980, αντικαπνιστικά μέτρα.

 Η Ελλάδα, υποχρεωμένη από την “Οδηγία” της
Ε.Ε. εφαρμόζει από φέτος τα απαγορευτικά μέτρα
κατά του καπνίσματος. Είχε όμως επιβάλλει ως α-
ποτρεπτικό μέτρο του καπνίσματος την υψηλή φο-
ρολόγηση που επιβάρυνε το κόστος του τσιγά-
ρου κατά 70%. (Εύκολο εισπρακτικό μέτρο που
δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις για το νομοθέτη).
Στην Ε. Ε. η αρμόδια σε θέματα υγείας Επίτρο-

πος Áíäñïýëá Âáóéëåßïõ δήλωσε:
“¸÷ù ôçí áêëüíçôç ðåðïßèçóç üôé êÜèå

ðïëßôçò ôçò Åõñþðçò äéêáéïýôáé íá ðñïóôá-
ôåýåôáé áðü ôïí êáðíü. ÁõôÞ ôçí ðñïóðÜ-
èåéá õðïóôçñßæåé ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôùí
ðïëéôþí. Óêïðåýïõìå ëïéðüí íá óõíåñãá-
óôïýìå ìå ôá êñÜôç ìÝëç ãéá íá ôçí öÝñïõ-
ìå óå áßóéï ôÝëïò”

Ιδιοκτησία:
Σύνδεσμος Σερβαίων Αρκαδίας

“Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”
Αγίου Μάρκου 16, 5ος όροφος

Τ.Κ. 10560, Αθήνα Τηλ.: 210 3229904
Α.Φ.Μ.: 099547610 ΔΟΥ: E΄ ΑΘΗΝΩΝ

•
Υπεύθυνος Έκδοσης: Θεόδωρος Γ. Τρουπής

Πρόεδρος του Συνδέσμου
Τηλ.: 210-9827361, κιν.: 6977365905

•
Συντακτική Επιτροπή: Χ. Μαραγκός,

Η. Χειμώνας, Θ.Γ. Τρουπής
•

Συνδρομή: 30 ΕΥΡΩ
Εξωτερικού: 50 δολ. Αμερ. - 100 δολ. Αυστρ.

•
Τυπογραφείο -  Ηλεκτρονική Σχεδίαση:

Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Γερανίου 7, Αθήνα
Τηλ. 210-5244-309
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ΑΓΙΑΝΤΡΙΑΣ: To θρυλικό μοναστήριΑΓΙΑΝΤΡΙΑΣ: To θρυλικό μοναστήριΑΓΙΑΝΤΡΙΑΣ: To θρυλικό μοναστήριΑΓΙΑΝΤΡΙΑΣ: To θρυλικό μοναστήριΑΓΙΑΝΤΡΙΑΣ: To θρυλικό μοναστήρι
Γράφει ο Χ. Αθ. Μαραγκός, υποστράτηγος ε.α

1.Θέση: Στη δυτική πλευρά του Παλαιόκαστρου και ΒΔ του
χωριού, σε απόσταση 1000 περίπου μέτρων, βρίσκεται η εκκλησία
του Αποστόλου Ανδρέα. Είναι επάνω στη ράχη του βουνού, σ’ ένα
πλάτωμα μικρής σχετικά εκτάσεως, κατάλληλα διαμορφωμένο
από τους αρχαίους χρόνους, με υπέρ θαλάσσιο ύψος 1200 μέ-
τρων. Έχει ορίζοντα που εκτείνεται βόρεια πέραν του Παναχαϊ-
κού, Αροανίων και Κυλλήνης, νότια μέχρι το Λύκαιο και τα βουνά
της Μίνθης και δυτικά μέχρι το Κατάκολο και την μακρινή Ζάκυν-
θο. Είναι μια ειδυλλιακή περιοχή όπου “το πάν σιγά και η ψυχή
γαληνεύει…” Ο σημερινός ναός, λιτός και απέριττος, ανακαινί-
σθηκε πρόσφατα. Επισκευάσθηκε η παλαιότερη θολωτή στέγη η

οποία μετατράπηκε σε κοινή δίκλιτη, ενισχύθηκαν οι όψεις με τσιμεντοκονίαμα και διανοίχτηκε
χαντάκι στις τρεις πλευρές του ναού για την προστασία του από την υγρασία. Κατά τις εργασίες
ανακαινίσεως διαπιστώθηκε ότι, εκτός της δυτικής πλευράς η οποία ήταν ομοιόμορφη, οι υπόλοι-
πες δεξιά και αριστερά και η κόγχη ανατολικά από ένα ύψος ανάλογο της κλίσεως του εδάφους
ήταν συνέχεια παλαιότερων τοίχων χτισμένων με τούβλα, πωρόλιθο, και άλλα υλικά, τα οποία
είχαν επαναχρησιμοποιηθεί. Η όλη κατασκευή, φτωχή σε κονίαμα και άτεχνη, φαίνεται να εδρά-
ζεται, κυρίως ανατολικά προς το βουνό, σε άλλο κτίσμα παλαιότερων χρόνων.

νάγκασε τον δαίμονα να φύγει μακριά. Σε θαύ-
μα του Πρωτοκλήτου αποδίδεται επίσης η σω-
τηρία της Πάτρας από τις συνδυασμένες επι-
θέσεις των Σλαβων (4) και των Σαρακηνών
περί το έτος 807 μ.Χ.
γ) Πολιορκία Πάτρας: Περί το έτος 807, οι

Σλάβοι του Θέματος της Πελοποννήσου λέγει
ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος (5), απο-
φάσισαν να αποστατήσουν και γι αυτό πρώτα
επιχείρησαν να διώξουν από τα σπίτια τους και
να αρπάξουν τις περιουσίες των γειτόνων τους
Γραικών, έπειτα δε επιτέθηκαν εναντίον της
Πάτρας την οποίαν πολιόρκησαν από ξηρά και
θάλασσα, με την βοήθεια των συμμάχων τους
μωαμεθανών που ήλθαν από την Αφρική και
την Συρία. Η πολιορκία συνεχίστηκε για αρκε-
τό χρόνο και έφερε σε άσχημη κατάσταση τους
πολιορκημένους, οι οποίοι ενημέρωσαν για την
πολιορκία τον εδρεύοντα στην Κόρινθο στρα-
τηγό του θέματος. Επειδή όμως δεν έλαβαν κα-
μία ενίσχυση άρχισαν να σκέπτονται μήπως
πρέπει να συμβι-
βαστούν με τον ε-
χθρό και να του
παραδώσουν την
πόλη. Πριν παρα-
δοθούν θεώρησαν
σκόπιμο, επειδή
πίστευαν ότι ήταν
αδύνατο να τους
εγκαταλείψει ο
στρατηγός, να α-
ποστείλουν έναν
έφιππο παρατη-
ρητή στα όρη ανα-
τολικά της πόλης
για να επισκοπή-
σει μήπως έρχο-
νται οι ενισχύσεις.
Του έδωσαν εντο-
λή, για κέρδος
χρόνου, εάν διαπιστώσει ότι έρχεται η βοήθεια
να επιστρέψει αμέσως γέρνοντας την σημαία
του προς τα εμπρός, εάν δε δεν έρχεται να
επιστρέψει διατηρώντας την σημαία ορθή. Πράγ-
ματι ο παρατηρητής επήγε στο σημείο όπου εί-
χε διαταχθεί και επειδή δεν είδε να έρχεται
βοήθεια επέστρεφε με ορθή την σημαία, οπότε
ξαφνικά σκόνταψε το άλογό του και η σημαία
έγειρε προς τα εμπρός. Οι πολιορκημένοι που
παρακολουθούσαν την επιστροφή του, εξέλα-
βαν την κλίση της σημαίας για σύνθημα, νόμι-
σαν ότι έρχεται η βοήθεια, έλαβαν θάρρος, ά-
νοιξαν τις πύλες του κάστρου, επετέθησαν κα-
τά των Σλάβων και τους νίκησαν κατά κράτος
(6), (7). Ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος
(8) επιβεβαιώνει ότι το κατόρθωμα έγινε με την
βοήθεια του αποστόλου Ανδρέου του προστάτη
της πόλεως. Επίσης αναφέρει ότι οι κάτοικοι
είδαν με τα μάτια τους τον Πρωτόκλητο από-
στολο Ανδρέα να διευθύνει την μάχη έφιππος
και να καταδιώκει τους βαρβάρους.

5. Ενέργειες βασιλέως Νικηφόρου: Όταν
ο βασιλιάς (9) έμαθε για την έφοδο των Σλά-
βων, την λεηλασία και την πολιορκία και ότι με
την βοήθεια και την συμπαράσταση του απο-
στόλου Ανδρέα οι πολιορκημένοι τους ενίκη-
σαν διέταξε: “επεί και το τρόπαιον και η κα-
τά κράτος νίκη παρά του αποστόλου γέγο-
νεν, οφειλόμενον καθέστηκε πάσαν την εκ-
στρατείαν των πολεμίων και τα λάφυρα και
τα σκύλα αυτώ αποδοθήναι”. Έτσι λοιπόν ό-
λοι οι Σλάβοι που μετείχαν της στάσεως, με τις
οικογένειές τους, τους συγγενείς και τους υ-
πηρέτες τους, ακόμη δε και όλη η κινητή και
ακίνητη περιουσία τους, αφιερώθηκαν στον ναό
του Αποστόλου στη μητρόπολη της Πάτρας ως
ιδιοκτησία του. Από επιστολή του οικουμενικού
πατριάρχου Νικολάου προς τον βασιλέα Αλέ-
ξιο Κομνηνό (10), μαθαίνουμε ότι λόγω του θαύ-
ματος αυτού η επισκοπή της Πάτρας προβιβά-
σθηκε στην τάξη μητροπόλεως και υπήχθησαν

σ αυτήν οι τρεις επισκοπές Μεθώνης, Κορώνης
και Λακεδαίμονος.

6. Τιμή στον Πρωτόκλητο και από τους κα-
τοίκους του Σέρβου: Βέβαια δεν ήταν μόνο
οι κάτοικοι της Πάτρας που διασώθηκαν από
τις επιθετικές ενέργειες των Σλάβων, αλλά
ησύχασαν και οι λοιποί Έλληνες–Γραικοί που
υπέφεραν από τις λεηλασίες και τις καταστρο-
φές των γειτόνων τους. Επηρέασε και αυτούς
εξ ίσου η βοήθεια του Πρωτόκλητου που τους
απήλλαξε από τους έποικους που εποφθαλμιού-
σαν τις περιουσίες τους, τα υπάρχοντά τους,
την ύπαρξή τους. Η κατατρόπωση των Σλάβων
αναγνωρίστηκε από όλους ότι ήταν έργο του
στρατηγούντος κατά την μάχη αποστόλου Αν-
δρέα προς τον οποίο διατράνωσαν την πίστη
τους. Η λατρεία του Πρωτόκλητου αποστόλου,
όσον και αν το θέμα δεν καλύπτεται από ιστορι-
κά στοιχεία, βέβαιο είναι ότι κατά την μεσοβυ-
ζαντινή εποχή (11) βρίσκεται στην κορύφωσή
της και ο απόστολος τιμάται με δικούς του να-

ούς εντός και
εκτός της Πά-
τρας και σ όλη
την γεωγραφι-
κή ακτίνα που
επηρέαζε η Εκ-
κλησία της. Α-
φιερωμένο ι
στον απόστολο
Ανδρέα ήταν ο
Βυζαντινός να-
ός του κάστρου
της Καρύται-
νας (12) τον ο-
ποίο κατάστρε-
ψαν οι Φρά-
γκοι το 1205
και ο καθεδρι-
κός ναός της
αρχαίας Γόρ-

τυνος στην αριστερή όχθη του Λουσίου ποτα-
μού. Το μνημείο έχει μελετηθεί και ανήκει στο
ΙΒ΄ αιώνα.
Η δικαιοδοσία της Μητροπόλεως της Πάτρας,

έφθανε δια της Επισκοπής Λακεδαίμονος μέ-
χρι το χωριό Σέρβου (13). Στο δυτικό πρανές
του Παλαιόκαστρου, στα ερείπια της αρχαίας
πόλεως, νοτιοδυτικά του παλαιού κάστρου υ-
πήρχε, ο αρχαίος ναός που οι κάτοικοι τον με-
τέτρεψαν σε βασιλική της χριστιανικής θρησκεί-
ας. Ο ναός όπως προκύπτει από τα ευρήματα
(ψηφιδωτό, διάφορα τούβλα, κιονόκρανα, κρη-
πίδες, όστρακα, κεραμίδια κ.τ.λ.) ανήκει στην
παλαιοχριστιανική εποχή (14) . Οι πωρόλιθοι
μας οδηγούν στον 6ο αι. π.Χ. Τα μάρμαρα,  τα
κιονόκρανα  οι κρηπίδες ή τα επίκρανα και
τα αναθηματικά ανάγλυφα μας φέρνουν δύο
αιώνες πιο κοντά. Την Παλαιοχριστιανική
περίοδο μας προσδιορίζουν τα ψηφιδωτά
δάπεδα ενώ τα κεραμίδια με τα τούβλα κα-
λύπτουν τους μεσοβυζαντινούς αλλά και
τους υστεροβυζαντινούς χρόνους. Τον 11ο

και 12ο αιώνα παρατηρείται έξαρση του μονα-
χικού βίου. Μοναχοί πρέπει να αποτελούν το
προσωπικό του μοναστηριού του Αγιαντριά και
των ασκηταριών που υπάρχουν στην βραχώδη
και δύσβατη πλευρά του βουνού. Στην Φρα-
γκοκρατία το χωριό με το μοναστήρι και το κά-
στρο του ήταν ένα σημαντικό φράγκικο τιμά-
ριο, όπως αφήνεται να εννοηθεί από τα σχόλια
του Χρονικού του Μορέως στην περιγραφή της
τελικής φάσης της μάχης της Πρινίτσας στην
Μπρίνια μεταξύ Φράγκων και Βυζαντινών τον
Αύγουστο του 1263 μ.Χ. Όταν το 1320 η περιο-
χή, μετά την εκδίωξη των Φράγκων, αποτέλε-
σε τα σύνορα του Δεσποτάτου του Μυστρά, το
χωριό έζησε τα καλύτερα του χρόνια. Ενισχύ-
θηκε η περιοχή με εποίκους από τις Βυζαντινές
επαρχίες, ήρθαν από την Πόλη οι Γαβράδες,
οι Φίληδες, οι Καδηλώροι, οι Ηλιόπουλοι,
….από την Σμύρνη οι Σμυρνιοί. Κατοικήθηκε ο

2. Ερείπια: Σε αυτό το χώρο βρέθηκαν κατά
καιρούς, τεμάχια κορινθιακών κιονόκρανων και
άλλα αρχιτεκτονικά μέλη αρχαίων ναών, αρ-
κετοί πωρόλιθοι, κομμάτια ψηφιδωτού δαπέ-
δου και όστρακα. Επίσης πολλά κεραμίδια κά-
θε μορφής και σχήματος, διαφορετικού χρώ-
ματος, πάχους και βάρους, διαφορετικής ποιό-
τητας, λεία και ανάγλυφα, κυρτά και κοίλα.
Επίσης προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον μία μαρ-
μαρόπετρα διαστάσεων περίπου 40 επί 80 εκα-
τοστών και διαφορετικού πάχους περί τα 20
εκατοστά που βρέθηκε στην περιοχή. Πρόκει-
ται για άριστη τεχνική και λεπτή επεξεργασία
της πλάκας στη λείανση των οριζόντιων επι-
φανειών όψεως και της διαχωριστικής κεκλι-
μένης πλευράς. Αυτό το καλλιτεχνικό δημιούρ-
γημα προέρχεται από αναθηματικό ανάγλυφο

και επιβεβαιώνει την ύπαρξη περικαλλούς αρ-
χαίου ναού στην περιοχή. Παρακολουθώντας
διάφορα αναθηματικά ανάγλυφα από την Τε-
γέα, την Ολυμπία, ακόμη και από την Αθήνα,
παρατηρούμε ότι το εύρημα στον Αγιαντριά υ-
περτερεί από τεχνικής πλευράς. Στο συγκεκρι-
μένο χώρο, απέναντι από το Λύκαιο, το ιερό
όρος των αρχαίων και κοντά στα μεγαλύτερα
λατρευτικά κέντρα της αρχαιότητος στην Με-
γαλόπολη, στην Τεγέα, στην Ολυμπία, στην Η-
ραία, στην Γόρτυνα κ.τ.λ. τα υλικά που βρέθη-
καν προσδιορίζουν την ύπαρξη ενός αρχαίου
ναού με πλούσιο γλυπτικό διάκοσμο και τεχνι-
κές προδιαγραφές ίδιες με αυτές των καλύτε-
ρων ναών της Πελοποννήσου.
Ο πρώτος ναός πρέπει να κατασκευάστη-

κε τον 6ο π.Χ. αι. και να ήκμασε για χίλια
περίπου χρόνια, σχεδόν μέχρι την Παλαιο-
χριστιανική περίοδο, οπότε μετατράπηκε
σε βασιλική της χριστιανικής θρησκείας.
Την άποψη αυτή ενισχύουν ακόμη περισσό-

τερο τα υπολείμματα ενός παλιού λατομείου
και ενός αριστοτεχνικού αρχαίου υδραγωγεί-
ου που υπάρχουν στην περιοχή και τα ερείπια
του παλαιού κάστρου στην κορυφή του βουνού.

3. Χριστιανισμός–Ελληνισμός, κατά τον 9ο

μ.Χ. αιώνα. Οι πολιτικές και στρατιωτικές αλ-
λαγές που πραγματοποιήθηκαν στην Πελοπόν-
νησο με την εδραίωση της βυζαντινής κυριαρ-
χίας είχαν άμεσο αντίκτυπο και στον εκκλη-
σιαστικό τομέα. Η πρώτη σημαντική αλλαγή στα
εκκλησιαστικά πράγματα είχε γίνει αρκετά νω-
ρίς, το 732/33 ή το αργότερο το 752/757, όταν ο
αυτοκράτορας Λέων Γ΄ αποφάσισε να αποσπά-
σει το Ανατολικό Ιλλυρικό (1) την Καλαβρία και

την Σικελία από τη ρωμαϊκή εκκλησία και να
τις εντάξει στη δικαιοδοσία του πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως. Αργότερα το 805 ή το
807 επαναστάτησαν οι Σλάβοι της Πελοποννή-
σου και επιτέθηκαν στην Πάτρα. Όπως αναφέ-
ρει ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος στο
έργο του “Προς τον ίδιον υιόν Ρωμανόν”, με
την θαυματουργή εμφάνιση και παρέμβαση του
αποστόλου Ανδρέα, οι Σλάβοι απωθήθηκαν, ε-
νώ οι ίδιοι με τις οικογένειές τους και όλα τους
τα υπάρχοντα αφιερώθηκαν στο ναό του απο-
στόλου Ανδρέα στη μητρόπολη της Πάτρας. (2) 

4. ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
α) Γενικά: Απόστολος του Χριστού, υιός του

Ιωνά και αδελφός του Σίμωνος Πέτρου, κατα-
γόμενος από την Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας το
επάγγελμά του ήταν ψαράς. Πριν γίνει μαθη-

τής του Χριστού ήταν μαθητής του
Βαπτιστή Ιωάννη. Αυτός με τον Ιά-
κωβο τον υιό του Ζεβεδαίου και
αδελφό του αποστόλου Ιωάννη υ-
πήρξαν οι δύο πρώτοι μαθητές που
ακολούθησαν τον Χριστό και έπει-
τα και τους αδελφούς των προς
εκείνον οδηγήσαντες, γι αυτό λέ-
γεται Πρωτόκλητος. Κατά παλαιά
παράδοση ο απόστολος Ανδρέας
κήρυξε το ευαγγέλιο στην Σκυθί-
α, γι αυτό θεωρείται και προστά-
της της Ρωσίας. Κατά άλλη παρά-
δοση σχετική με την προηγούμε-
νη, κήρυξε στις πόλεις Ηράκλεια,
Σινώπη και Τραπεζούντα. Και τέ-
λος κατ’ άλλας παραδόσεις, ο Αν-

δρέας διαπλεύσας προς το Βυζάντιον και
τον Στάχυν επίσκοπον χειροτονίσας και τας
λοιπάς χώρας διελθών προς την περιφανή
Πελοπόννησον έρχεται. Ήλθε, δίδαξε και υ-
πέστη μαρτυρικό θάνατον επί σταυρού σχήμα-
τος Χ, στην Πάτρα. Πρόλαβε όμως να δημιουρ-
γήσει πιστούς. Οι μαθητές του έκαναν το χρέ-
ος τους. Οργανώθηκαν και από τις επόμενες
μέρες τον τίμησαν. Οι πιστοί του φίλοι Μαξιμί-
λια και Στρατοκλής έθαψαν τα τίμια λείψανα
του αποστόλου. Ο ύπατος Αιγεάτης, ο οποίος

φυλάκισε και σταύρωσε τον Ανδρέα, προ της
λαϊκής κατακραυγής έθεσε τέρμα στην ζωή του
πέφτοντας από τα τείχη της πόλεως. Ο από-
στολος Ανδρέας θεωρείται ο πολιούχος άγιος
της Πάτρας, η δε μνήμη του εορτάζεται την 30η

Νοεμβρίου (3).
β) Θαύματα: Αναφέρεται ως θαύμα του α-

ποστόλου Ανδρέα, η θεραπεία του γιου του
Στρατοκλέους, διότι “ήφριζε διάστροφος ό-
λος γενόμενος” και με την προσευχή του α-

Φωτογραφία του 1989 την ημέρα του εορτασμού του Αγίου

Το εσωτερικό του Ναού

Κυανόκρανα και μαρμαρόπετρα που βρέθηκαν στο Ναό

Το ψηφιδωτό που βρέθηκε το 1998 στον περίβολο του Ναού
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Αρτοζήνος, χτίστηκαν εκκλησιές, χτίστηκαν
πυργόσπιτα σ’ όλα τα επίκαιρα σημεία, ορί-
σθηκαν κλεισουράρχες και βιγλατόροι και ο Α-
γιαντριάς ανακαινίσθηκε με βυζαντινή μεγα-
λοπρέπεια. Οι καμπάνες του σήμαιναν την α-
γάπη του Πρωτόκλητου προς τους πιστούς και
υπενθύμιζαν στους απέναντι Φράγκους το με-
γαλείο της Ορθοδοξίας που με τόσο μίσος προ-
σπάθησαν να καταστρέψουν με τις σταυροφο-
ρίες τους. Στην Τουρκοκρατία η κατάσταση άλ-
λαξε και έφθασε στο χειρότερο σημείο με την
αποτυχούσα επανάσταση του Ορλώφ.

7. Το μοναστήρι του Αγιαντριά: Στον Πρω-
τόκλητο αφιέρωσαν και οι Σερβαίοι τον ναό
τους κοντά στο κάστρο, στον νικητή που τους
απήλλαξε από τους Σλάβους, στον πολιούχο
της Μητροπόλεώς τους στον κοντινό τους Άγιο
και προστάτη τους. Φτωχά έως ανύπαρκτα τα
στοιχεία περιγραφής της ιστορίας του μονα-
στηριού, πλούσια η παράδοση μιλάει για το με-
γάλο μοναστήρι. Η αλήθεια όμως πρέπει να βρί-
σκεται πιο μακριά και από τις παραδόσεις αλλά
και τους θρύλους, εκεί που την οδηγούν τα ευ-
ρήματα, τα ερεί-
πια και τα στοιχεί-
α του εδάφους. 
(15).

8. Αλβανικές
θηριωδίες: Μετά
την αποτυχία της
επαναστάσεως
του Ορλώφ, οι
Τούρκοι κάλεσαν
Αλβανούς μισθο-
φόρους για την α-
ποκατάσταση της
τάξεως. Πρόκει-
ται για επιδρομείς
με άγρια και θη-
ριώδη ένστικτα,
που η δράση τους κράτησε εννέα ολόκληρα χρό-
νια (16). Ο χρόνος αυτός ήταν αρκετός, για να
εκθεμελιώσουν κυριολεκτικά τον τόπο και να
αφανίσουν τους κατοίκους (17). Οιαδήποτε πε-
ριγραφή προκαλεί φρίκη (18). Ο Αρτοζήνος που
είχε ιδρυθεί στα χρόνια ακμής του Δεσποτάτου
του Μυστρά καταστρέφεται ολοσχερώς. Το
ψηλότερο χωριό της Πελοποννήσου, (υψ. 1300
μ.), ερημώνεται. Οι βυζαντινές εκκλησίες του
Αγίου-Κωνσταντίνου, του Αγιο-Δημήτρη, του Α-
γιώργη, του Αγιάννη, έργα του 14ου αιώνα, με-
ταβάλλονται σε ερείπια. Ο Άγιο- Λιάς στην κο-
ρυφή του υπερήφανου βουνού (υψ. 1362 μ.) που
επί αιώνες, έδινε κουράγιο, πίστη, ελπίδα στους
πιστούς που τον ατένιζαν από μακριά, έμεινε
μόνο σαν ονομασία της περιοχής. Στου Σέρβου
συνεχίστηκε η μανία των επιδρομέων και το
χωριό έζησε την χειρότερη εποχή της ιστορίας
του. Οι βυζαντινές εκκλησίες του Άγιο-Κων-
σταντίνου, του Άγιάννη, της Άγια-Παρασκευ-
ής, του Άγιο-Θανάση, του Αγιώργη και Άγιο-
Σπυρίδωνα, μεταβλήθηκαν σε σωρούς ερειπί-
ων. Το μοναστήρι του Άγιαντριά, καταστράφη-
κε. Τα αποκαΐδια και τα διάφορα θραύσματα
των υλικών κάλυψαν μια έκταση 20 στρεμμά-
των, σε βάθος δύο και τριών μέτρων ανευρί-
σκονται όστρακα, και τεμάχια από κεραμίδια.
Οι κάτοικοί του το εγκαταλείπουν προσπαθούν
να σωθούν, να γλιτώσουν τα σκλαβοπάζαρα,
τον ανδραποδισμό, καταφεύγουν στα όρη, στα
σπήλαια, σ’ άλλα μέρη της Πελοποννήσου, στα
νησιά, την Μ. Ασία. Στην Τεργέστη, στην Βιέν-
νη, στην Ρωσία και σ’ άλλα σημεία της γης. Τα
Σερβαίκα, τα Αρτοζηναίκα, οι Αράπηδες, τα
Μαραγκαίκα (19), τα Δαραίκα, τα Κατσαπαίκα
(20), τα Ζαχαραίϊκα, αλλά και οι σπηλιές στην
Γκούρα, στου Μπαμπιώτη, στου Γκερμάζι, στου
Ράχη-Πουρίνη, στου Ντίσιλη, στη Γρανιά, θα α-
ποτελέσουν τους μόνιμους ή τους προσωρινούς
τόπους διαμονής μέχρι να καταλαγιάσουν τα
πράγματα να πάρουν τ’ άρματα να συμμαχή-
σουν με τους Τούρκους και να εξοντώσουν τους
Αλβανούς. Να κάνουμε το ένα μας και Τούρ-
κοι και Ραγιάδες,Τον τόπο να παστρέψου-
με απ’ τους Αρβανιτάδες. Μετά εννέα χρό-
νια ησύχασεν η Πελοπόννησος (21). Επετράπη
η επιστροφή των ξενιτευθέντων κατοίκων και
έγιναν ενέργειες για την εξαγορά των πωλη-
θέντων ως δούλων Πελοποννησίων. Σταδιακά
η Πελοπόννησος επανήλθε στην πρό της επανα-
στάσεως κατάσταση.

9. Μετά την καταστροφή: Στη βιβλιοθήκη
της Δημητσάνας βρίσκονται δύο κτητορικοί κώ-
δικες της Μονής Φιλοσόφου (22) με διάφορα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ.  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βασίλειος Γ. Μαραγκός

Παΐσιος Χιλανδαρινός και Σωφρόνιος Βράτσης
Από την Ορθόδοξη ιδεολογία στη διάπλαση
της βουλγαρικής ταυτότητας, Αθήνα 2009

Η μελέτη του Βασιλείου Μαραγκού, Παΐσιος Χιλανδαρινός και Σω-
φρόνιος Βράτσης, αναδεικνύει τη μετάβαση της Βουλγαρίας από την προ-
νεωτερική περίοδο, κατά την οποία κυριαρχούσε η ενότητα των Ορθοδό-
ξων, στην περίοδο της διαμόρφωσης της νεώτερης βουλγαρικής εθνικής
ταυτότητας.Οι προσωπικότητες του Παϊσίου Χιλανδαρινού (1720-1773)
και του Σωφρονίου Βράτσης (1739-1813) αποτελούν συνδετικούς κρί-
κους ανάμεσα στην παραδοσιακή Ορθόδοξη χριστιανική ιδεολογία και

στις νεωτερικές ιδέες του Διαφωτισμού και του εθνικισμού.Το 1762, στη Σλαβοβουλγαρική Ιστορί-
α, ο Παϊσιος Χιλανδαρινός αναδείκνυε τη δόξα του μεσαιωνικού Βουλγαρικού βασιλείου και
καλούσε τους ομογενείς του να πάψουν να στρέφονται προς την ελληνική γλώσσα και να μην
ντρέπονται που είναι Βούλγαροι.Ο Σωφρόνιος Βράτσης εξέδωσε το 1806 το πρώτο τυπωμένο
βιβλίο στα βουλγαρικά, το Κυριακοδρόμιον, διασκευά-
ζοντας από τα ελληνικά το ομότιτλο έργο του Αγαπίου
Λάνδου. Ο Σωφρόνιος εισήγαγε στη Βουλγαρία την
προβληματική του Διαφωτισμού διατηρώντας ωστόσο
τις συντεταγμένες της Ορθόδοξης ιδεολογίας.

Παρουσιάζονται επίσης ανάγλυφα ο ρόλος της ελ-
ληνικής παιδείας στη διάπλαση της βουλγαρικής ταυ-
τότητας και οι κοινές ρίζες Ελλήνων και Βουλγάρων,
τις οποίες ο συγγραφέας ανάγει στην Ορθοδοξία αλλά
και στον Διαφωτισμό, όπως και ο μηχανισμός αποχω-
ρισμού των Βουλγάρων από την κοινότητα των Ορθο-
δόξων. Ανάμεσα στους επιγόνους του Παϊσίου και του
Σωφρονίου ξέσπασε διαμάχη για τον ρόλο της ελληνι-
κής γλώσσας και παιδείας, που η έκβασή της καθορί-
στηκε περί τα μέσα του 19ου αιώνα. Τότε ηττήθηκε η
ελληνόφιλη μερίδα της βουλγαρικής διανόησης. Η ελ-
ληνική παιδεία ωστόσο συνέχισε να διαδραματίζει θε-
τικό ρόλο στην πνευματική ανάπτυξη της Βουλγαρίας
έως το εκκλησιαστικό βουλγαρικό σχίσμα (1870) αλ-
λά και αργότερα.Η εμπεριστατωμένη μελέτη της περιόδου διαμόρφωσης των σύγχρονων εθνών
στα Βαλκάνια με βάση τις νεότερες μελέτες για τον εθνικισμό και για τις νοερές κοινότητες και η
αναζήτηση των κοινών καταβολών αυτών των εθνών προσφέρουν ένα ιστορικό θεμέλιο για την
παρούσα και μελλοντική τους συνεννόηση στα πλαίσια της περιφερειακής και ευρωπαϊκής συ-
νεργασίας.
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φορίες: kne@eie.gr[*  | In-line.WMF *]Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 116 35)

(ΣΣ: Ο Βασίλης Μαραγκός είναι ανώτερο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εργά-
στηκε ως επιτετραμμένος στη Σόφια και στα Σκόπια. Η σημερινή του θέση είναι στις
Βρυξέλλες και ασχολείται  με τις σχέσεις της Ένωσης  με την Αλβανία και το Μαυροβού-
νιο. Είναι πολυμαθέστατος και εκτός της μητρικής του γλώσσας μιλάει ακόμη άριστα  6
γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Ρωσικά, Ιταλικά, Βουλγαρικά και Σερβικά). Το βιβλίο του
αυτό, εκ 400 σελίδων, αποτελεί τη διδακτορική του διατριβή, που την αφιερώνει στους
γονείς του. Στην εισαγωγή γράφει: “Στους γονείς μου ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ και ΓΙΩΡΓΟ
ΜΑΡΑΓΚΟ (†), ελάχιστο αντίδωρο ευγνωμοσύνης, μνήμης και αγάπης”).

έγγραφα και σημειώματα που αναφέρονται σε
αφιερώσεις ή πωλήσεις κτημάτων γενικά και
σε διαθήκες, ανταλλαγές, συμβιβασμούς κ.τ.λ.
μεταξύ ιδιωτών και ιδιωτών με την Μονή. Υ-
πάρχουν επίσης δικαιοπρακτικά έγγραφα της
μονής Τ. Προδρόμου και ποικίλα σημειώματα
της μονής Αιμυαλών (23). Αναφέρονται στο με-
ταξύ των ετών 1615 και εντεύθεν χρονικό διά-
στημα και οι συναλλασσόμενοι είναι κυρίως κά-
τοικοι της Δημητσάνας, Στεμνίτσας, Ατσιχώλου,
Ζυγοβιστίου αλλά και των άλλων χωρίων της
επαρχίας μέχρι Λαγκάδια, Δράϊνα, Καρύταινα,
κ.τ.λ. ακόμη δε και εκτός Πελοποννήσου.
Το χωριό Σέρβου σύμφωνα με τα απογραφι-

κά στοιχεία της περιφερείας της Κρύταινας (24)
( Δραγώνοι 1698, Δραγώνοι 1699, Κόρινθος
1699, Απογραφή 1700, Πασίφικο 1704, Πουκε-
βίλ 1815) ήταν ένα από τα μεγαλύτερα χωριά
της περιοχής, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχει
κανένα έγγραφο στις μονές αυτές που να α-
ναφέρεται σε αυτό. (25). Προκαλεί εντύπωση η
έλλειψη εγγράφων προσφορών ή αφιερώσεων
των κατοίκων για την ψυχική τους σωτηρία ή

για την ανα-
κούφιση των
μελών των οι-
κ ο γ ε ν ε ι ώ ν
τους και δη-
μιουργεί πολ-
λά ερωτήματα
η απουσία από
κάθε μνημόσυ-
νο, Πρόθεση,
Παρρησία, Εκ-
φώνηση, από
τις μονές της
περιοχής τους.
Όταν ολόκλη-
ρα χωριά προ-
σ φ έ ρ ο ν τ α ι

στην μονή δεν είναι δυνατόν να απέχουν πιστοί
με έντονο θρησκευτικό συναίσθημα όπως ήταν
οι κάτοικοι του χωριού Σέρβου.
Μόνο η ύπαρξη κάποιου άλλου ναού στην πε-

ριοχή με ανάλογη ιστορική διαδρομή, με προ-
σωπικό και φήμη ικανή να προσφέρει στους πι-
στούς εμπιστοσύνη και να ικανοποιήσει τις επι-
θυμίες των ευσεβών χριστιανών, είναι δυνα-
τόν να δικαιολογήσει την συμπεριφορά τους. Η
ιστορική διαδρομή του Αγιαντριά, με τους θρύ-
λους και τις παραδόσεις του θα μπορούσε, α-
διαμφισβήτητα να είναι ο χώρος προσφυγής για
κάθε δικαιοπραξία, αλλά και για κάθε Πρόθε-
ση, Παρρησία, Εκφώνηση και μνημόσυνο, των
κατοίκων της περιοχής. Στο μοναστήρι του Α-
γιαντριά θα πρέπει να υπήρχαν τα κάθε μορ-
φής στοιχεία τα όσια και τα ιερά του χωριού
για πολλούς αιώνες μέχρι την επανάσταση του
Ορλώφ οπότε οι αιμοδιψείς Αλβανοί κατάστρε-
ψαν το μοναστήρι και εξαφάνισαν κάθε ίχνος
της πολυετούς ιστορίας του. Οι κάτοικοι του
χωριού συνειδητοποίησαν ότι είναι αδύνατη στα
χρόνια της σκλαβιάς η επανίδρυση του Αγια-
ντριά. Έκτισαν στην θέση του ένα μικρό εκκλη-
σάκι με υλικά από τα ερείπια, πρόχειρα, άτε-
χνα, προφανώς για να δείχνει την θέση του
θρυλικού μοναστηριού, να μην χαθούν τα ίχνη,
με την ελπίδα ότι κάποτε που θάρθει το πλήρω-
μα του χρόνου θα ξαναχτίσουν το μεγάλο μο-
ναστήρι. Έβαλαν και κομμάτια από κιονόκρα-
να στη μέση για κηροπήγια … Λίγα χρόνια μετά
την καταστροφή, οι πιστοί άρχισαν να επισκέ-
πτονται τις μονές της περιοχής και να προ-
βαίνουν σε ανάλογες αφιερώσεις και άλλες
θρησκευτικές εκδηλώσεις (26).
Μονή Αιμυαλών: Υπ, αρ. 533. 1806 Σεπτεμ-

βρίου 10.
“Ήλθεν ο Ανγγελάκης Γκαμπράς από χω-

ριό Σέρβου και έγραψε τον πατέρα του Νι-
κολό και την μητέρα του Τριάντω και το ό-
νομά του Ανγγελάκης και την γυνή του Κων-
σταντίνα, να μνημονεύονται αενάως, έδω-
σε εις την Αγίαν Εκφώνησιν έδωσε γρόσια
40. Ακόμα αφιερώνει και ότι πράγμα μένει
μετά τον θάνατόν του, πρόβατά του, βόϊδα
του και ότι άλλον ζωντανόν ευρεθή να τα
λαμβάνη το μοναστήρι, έτερα έφερεν ένα
βόδιον και ένα αλογοπούλαρον και πρόβα-
τα 15, έτερα έφερεν η γυνή του μακαρίτη
απότες έδωσεν το κοινόν χρέος πρόβατα
15 κατά την παραγγελίαν, όπου άφησεν ο
μακαρίτης (φ.40α ) (27) ………”
Ήρθε η απελευθέρωση, πέρασαν τα χρόνια

και από το εκκλησάκι απέμειναν τρεις μισο-

O Ναός υπό τη σκιά πελώριων δέντρων

γκρεμισμένοι τοίχοι γεμάτοι χώματα από το βου-
νό. Περί τα μέσα  του περασμένου αιώνα ο Χα-
ράλαμπος Μαραγκός επισκεύασε τον ναό. Ε-
πηρεασμένος από την παράδοση τις φήμες, για
το μεγάλο μοναστήρι με τα πολλά σήμαντρα,
τα καμπαναριά, τους τρούλους, τις καμάρες,
θέλησε να δώσει κάποια ιδιαίτερη έμφαση.
Στους τοίχους χρησιμοποίησε και τούβλα από
τα ερείπια, το υπέρθυρο το έχτισε με κυκλικά
διαμορφωμένο πωρόλιθο και κατασκεύασε θο-
λωτή στέγη από μπετόν, ενώ τέσσερις κολόνες
από το ίδιο υλικό διαστάσεων 0,20 επί 0,20 επί
1,20 περίπου τοποθετήθηκαν στις ειδικά δια-
μορφωμένες γωνίες της. Πίστεψε ότι εκεί υ-
πήρχε κάποιο μεγάλο μοναστήρι και αργότερα
απευθύνθηκε στους αρμοδίους για την αποκά-
λυψη των αρχαιοτήτων και την διασφάλιση της
πατρικής μας κληρονομιάς. Η αρχαιολογική υ-
πηρεσία επισκέφθηκε την περιοχή, έσκαψε σε
δυο τρία σημεία, δεν επέμεινε, τα σημάδια, τα
κιονόκρανα, τα κεραμίδια, τα τούβλα, τα κά-
στρα, δεν φάνηκαν αρκετά, ο χώρος δεν τους
έπεισε, δεν αντιλήφθηκαν δυστυχώς ότι ευρί-
σκοντο σ’ ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της
χριστιανοσύνης και του ελληνισμού...

βΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
(1) Στο Ανατολικό Ιλλυρικό υπαγόταν και η

Πελοπόννησος. (2)  13-959 (3) Οι Μεταμορφώ-
σεις της Πελοποννήσου, (4ο -15ος αι.). ΕΘΝ. Ι-
ΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ. (4) Μεγάλη Ελληνική Εγκυ-
κλοπαίδεια, ρανδάκη Εκδ. Φοίνιξ. Τ. Δ΄.(5) Κα-
ρόλου Χοπφ, Οι Σλάβοι εν Ελλάδι. Βενετία 1872,
σ. 34-40. Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών. (6) Κ.
Παπαρηγόπουλου, Ιστορία του Ελληνικού Έ-
θνους. ι Μεταμορφώσεις της Πελοποννήσου, (4ος

- 15ος αι.). ΕΘΝΙΚΌ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ.
Constantine Porphyrogenitus, De Administrndo
Imperio, Εκδ. GMoravcsik - R. J. H. Jenkins, τόμ.

Α΄ Ουάσιγκτον 1967, τόμ. Β΄ Λονδίνο 1962 (CFHB,
1). (7) Οι δε βάρβαροι ιδόντες και καταπλαγέ-
ντες, έκθαμβοι γεγονότες επί τη κατ’ αυτών κρα-
ταιά επελεύσει του αηττήτου και ακαταγωνίστου
οπλίτου και ταξιάρχου και τροπαιούχου και νι-
κηφόρου πρωτοκλήτου αποστόλου Ανδρέου, ε-
ταράχθησαν, εσαλεύθησαν, τρόμος επελάβετο
αυτούς και προσέφυγον εις τον πάνσεπτον να-
όν αυτού. . . .Καρόλου Χόπφ, Οι Σλάβοι εν Ελ-
λάδι. Βενετία 1872. (8) Constantine
Porphyrogenitus, De Administrndo Imperio, Εκδ.
G. Moravcsik - R. J. H. Jenkins, τόμ. Α΄ Ουάσι-
γκτον 1967, τόμ. Β΄ Λονδίνο 1962 (CFHB, 1). (9)
Νικηφόρος, 802-811 (10) 1081-1118 (11) ( 642 – 1071
μ. Χ.) (12) Τ. Χ. Κανδηλώρου, Γορτυνία. σ. 51.
Εκδ. Διόνυσος, 1899. “..ο δε βαρώνος κατέσκα-
ψε την επί της κορυφής εκκλησίαν του Αγ. Αν-
δρέου, σώζονται δ’ εισέτι επί του φρουρίου ο-
γκώδεις οι συμπαγείς τοίχοι, του ανατραπέντος
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ÃñÜöåé ï ÇË. ×åéìþíáò,
êáñäéïëüãïò - ÕðïðôÝñáñ÷ïò å.á.

Ìå åîáßñåóç ôçí åêêëçóßá ôçò Êïßìçóçò ôçò Èåïôüêïõ ðïõ
÷ôßóôçêå, óôçí ôåëéêÞ ôçò ôïõëÜ÷éóôïí öÜóç, ìå âÜóç ôá ó÷Ý-
äéá ôïõ áåßìíçóôïõ Áñ÷éôÝêôïíá ÊõäùíéÜôç, üëá ôá Üëëá êôß-
óìáôá óôï ÓÝñâïõ (óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò åêêëçóßáò ôçò
Æùïäü÷ïõ ÐçãÞò) êáé óôïõò ÁñÜðçäåò (óðßôéá, âñýóåò, áõëÝò,
äñüìïé, êáëýâéá, öïýñíïé êëð) ó÷åäéÜóôçêáí êáé ÷ôßóôçêáí
áðü ôïõò Óåñâáßïõò ìáóôüñïõò. ÁëëÜ äåí åßíáé ìüíï ôá Óåñ-
âáßéêá óðßôéá ðïõ Ý÷ôéóáí ïé Óåñâáßïé ìáóôüñïé.      ÐÞãáéíáí
ôáîßäéá óå üëç ó÷åäüí ôçí Ðåëïðüííçóï êáé Ý÷ôéæáí êáé åêåß

óðßôéá, åêêëçóéÝò êáìðáíáñéÜ êëð.
Ï éäéïêôÞôçò, áíÜëïãá ìå ôéò ïéêïíïìéêÝò äõíáôüôçôåò ôïõ, ôï ïéêüðåäï êáé ôéò áíÜãêåò

ôïõ êáèüñéæå ôï ìÝãåèïò ôïõ óðéôéïý êáé ôïí áñéèìü ôùí ïñüöùí ðïõ Þèåëå. Ôá õðüëïéðá Þôáí
äïõëåéÜ ôùí ìáóôüñùí: íá ðñïóáíáôïëßóïõí ôï êôßñéï, íá ôï ãùíéÜóïõí, íá áíïßîïõí ôá
èåìÝëéá êáé íá ôï èåìåëéþóïõí íá ÷ôßóïõí ôïõò ôïß÷ïõò, ôïõò èüëïõò êáé íá áðïöáóßóïõí ðïõ
êáé ðüóá èá Þôáí ïé ðüñôåò êáé ôá ðáñÜèõñá.

ÓôçñéãìÝíïé óôç ìáêñÜ ðáñÜäïóç êáé âïçèïýìåíç áðü ôçí åõñçìáôéêüôçôá êáé ôç öáíôá-
óßá ôïõò ïé Óåñâáßïé ìáóôüñïé Ýöôéáîáí êôÞñéá õøçëÞò áéóèçôéêÞò áîßáò, ëåéôïõñãéêÜ êáé
óôÝñåá, þóôå áíôÝ÷ïõí óôï ÷ñüíï, ðáñÜ ôï ðÝñáóìá åíÜìéóïõ êáé ðëÝïí áéþíá áðü ôüôå ðïõ
÷ôßóôçêáí ìåñéêÜ áðü áõôÜ. Ïé íÝïé ìÜèáéíáí ôçí ôÝ÷íç äïõëåýïíôáò êïíôÜ óôïõò ìåãáëýôå-
ñïõò ìáóôüñïõò. Ç ëÝîç ìÜóôïñáò ðñïÝñ÷åôáé áðü ôç ËáôéíéêÞ magister ðïõ óçìáßíåé åðé-
óôÜôçò, êýñéïò, Üñ÷ïíôáò êáé åîåëß÷èçêå óôï Ìåóáßùíá óôç ëÝîç ìáÀóôùñ Þ ìáãßóôùñ.. Ôç
ßäéá ðñïÝëåõóç Ý÷åé êáé ç ÁããëéêÞ ëÝîç master, ðïõ óçìáßíåé êýñéïò, äÜóêáëïò, áöåíôéêü.
ÌÜóôïñáò ëïéðüí åßíáé êáëüò ôå÷íßôçò áëëÜ ìáæß êáé äÜóêáëïò. Êáé õðÞñîáí ðïëëïß ìáóôü-
ñïé êáëïß äÜóêáëïé ðïõ äßäáîáí ôçí ôÝ÷íç ôïõò óôéò åðüìåíåò ìåôÜ áðü áõôïýò ãåíéÝò.
Τα υλικά που χρησιμοποιούσαν οι Σερβαίοι

μαστόροι ήσαν συνήθως αυτά που πρόσφερε ο
τόπος. Στα χωριά της περιοχής μας, όπου η πέ-
τρα είναι άφθονη, όλα τα κτίσματα είναι πέτρινα.
Στα χωριά του κάμπου η πέτρα σπάνιζε και η
μεταφορά της α-
πό μακριά, με τα
μέσα της εποχής
εκείνης, ήταν δα-
πανηρή . Εκεί ,
πολλές φορές, έ-
κτιζαν με πλίθες
από χώμα, καμιά
φορά ψημένες
(τούβλα), τις
περισσότερες
φορές όμως άψη-
τες. Βέβαια τα κτί-
σματα αυτά άντε-
ξαν λιγότερο στο
χρόνο. Τις πέτρες
τις διάλεγαν στο
νταμάρι και τις ε-
πεξεργάζονταν.
Δεν έπρεπε να ήταν επιφανειακές, λιασμένες, για-
τί είχαν διαβρώσεις. Τις καλύτερες τις έκαναν
αγκωνάρια για τις γωνίες του σπιτιού και για τα
κουφώματα και τις ακόμη καλύτερες πλακώματα
(σκεπαστάρια) για πόρτες και παράθυρα. Η λά-
σπη γινόταν με άμμο νταμαρίσιο ή ποταμίσιο και
ασβέστι (χορίδι). Το ασβέστι έπρεπε να ήταν
σβησμένο καλά, άλλως η λάσπη δεν έπιανε και
τριβόταν. Το ασβεστοκονίαμα έχει την ιδιότη-
τα, όσο περισσότερο περνάει ο καιρός και όσο
πιο πολύ ποτίζεται, τόσο να σκληραίνει και να
γίνεται σαν πέτρα. Είναι ευκολότερο να σπάσεις
μια πέτρα παρά να ξεχωρίσεις δύο πέτρες που
είναι κολλημένες με καλό ασβεστοκονίαμα. Ανά-
μεσα στις καλά πελεκημένες πέτρες που είχαν
καλή επαφή, η λάσπη που έβαζαν ήταν ελάχιστη
και άριστης ποιότητας: με περισσότερο ασβέ-
στι και ελάχιστη άμμο, καλά ξεπλυμένη ή και τριμ-
μένο κεραμίδι (κορασάνι). Στα φτωχότερα σπί-
τια, για οικονομικούς λόγους, μπορεί να έβαζαν
ασβεστοκονίαμα στην εξωτερική πλευρά του
τοίχου και χωματόλασπη στην εσωτερική. Αυτό
βέβαια αδυνάτιζε την ανθεκτικότητα του τοίχου
και όποτε συνέβαινε να χαλάσει κάποιο κεραμί-
δι και να πέσει νερό στον τοίχο, η χωματόλασπη
διαλυόταν και ο τοίχος μπορούσε να πέσει
Ο προσανατολισμός του σπιτιού εξαρτιόταν

κυρίως από τη μορφολογία του εδάφους. Ό-
που υπήρχε κλίση του εδάφους (το συνηθέστε-
ρο στο χωριό μας), ο επιμήκης άξονας του σπι-
τιού ήταν παράλληλος με την κατωφέρεια. Η κά-
τω πλευρά του σπιτιού, κατά κανόνα, έχει μεγα-
λύτερο ύψος από την επάνω.
Αν και δεν είναι όλα τα σπίτια στο χωριό το

ίδιο μεγάλα ή το ίδιο καλοχτισμένα, το σχήμα
και η διαρρύθμιση τους είναι λίγο πολύ παρό-
μοια. Ένα παραλληλεπίπεδο, με την επιμήκη πλευ-
ρά μεγαλύτερη κατά το 1/3 περίπου από την
βραχύτερη, αλλά του οποίου η επάνω και η κάτω
πλευρά δεν είναι επίπεδες. Η σκεπή έχει κορφιά
και τρία κεκλιμένα επίπεδα και τα δάπεδο, ανά-
λογα με την κλίση του εδάφους, αποτελείται από

δύο ή περισσότερα επίπεδα. Το υψηλότερο επί-
πεδο καταλαμβάνεται από το παραγώνι ή χειμω-
νιάτικο δωμάτιο, το οποίο καταλαμβάνει περί-
που το 1/3 του σπιτιού. Σε αυτό βρίσκεται η
γωνιά για τη φωτιά, στη μέση του επάνω τοίχου,

με ή χωρίς τζάκι. Ό-
που η κλίση του ε-
δάφους είναι μεγά-
λη, το δάπεδο του
χειμωνιάτικου είναι
στο έδαφος και
μπορεί και ο επάνω
τοίχος να είναι χω-
μένος μερικά ή και
όλος στο έδαφος.
Όπου το έδαφος εί-
ναι πιο επίπεδο υ-
πάρχει θόλος κάτω
από το χειμωνιάτι-
κο, ώστε το δωμά-
τιο με τη φωτιά να
έχει πέτρινο δάπεδο
και όχι πάτωμα. Τα
υπόλοιπα επίπεδα,

ανάλογα με την κλίση του εδάφους και το μέγε-
θος του σπιτιού, μπορεί να ήταν άλλο ένα (που
καταλάμβανε συνήθως το κατώγι για τα ζωντανά)
ή και περισσότερα. Μερικά σπίτια έχουν τέσσε-
ρις ορόφους στην κάτω μεριά. Στην περίπτωση
αυτή ο κατώτερος όροφος ήταν θολωτός και
χρησιμοποιείτο είτε ως κατάστημα είτε ως απο-
θήκη.
Ο επάνω όροφος, εκτός από το χειμωνιάτι-

κο, περιλάμ-
βανε ακρι-
βώς μέσα α-
πό την εμπα-
τή πόρτα το
γκ ιλεράκι ,
που αποτε-
λούσε το
χολ (μεσα-
ριά) και από
το οποίο ά-
νοιγαν πόρ-
τες για τα άλ-
λα δωμάτια,
το γκιλέρι, α-
κριβώς πίσω
από το
γκιλεράκι, το
οποίο απο-
τελούσε την
αποθήκη για
τα σκαφιδοπλάστηρα, τα μαγειρέματα (τραχα-
νά, χυλοπίτες), το αλεύρι, τα κρεμμύδια κλπ) και
στο κάτω μέρος του σπιτιού υπήρχε η σάλα,
που ήταν το καλύτερο δωμάτιο. Τα μεγαλύτερα
σπίτια είχαν και καμαρούλα δίπλα στο γκιλέρι,
για τα παιδιά ή τους ξένους.  Η διαίρεση των
δωματίων πολύ σπάνια και μόνο στα παλαιότερα
σπίτια ήταν φτιαγμένη με πέτρινο τοιχίο. Συνή-
θως η διαίρεση του χειμωνιάτικου από το υπό-
λοιπο σπίτι γινόταν με λεπτό τοίχο που έφτια-
χναν με λεπτές πήχες σανιδιών καρφωμένες σε
καδρόνια, γεμισμένες στα ενδιάμεσα με κομμά-

τια κεραμιδιών και σουβατισμένες με ασβεστο-
κονίαμα. Οι υπόλοιπες διαιρέσεις γίνονταν με
σανίδια.
εκτός από το χειμωνιάτικο, περιλάμβανε ακρι-

βώς μέσα από την εμπατή πόρτα το γκιλεράκι,
που αποτελούσε το χώλ (μεσαριά) και από το
οποίο άνοιγαν πόρτες για τα άλλα δωμάτια, το
γκιλέρι, ακριβώς πίσω από το γκιλεράκι, το ο-
ποίο αποτελούσε την αποθήκη για τα σκαφιδο-
πλάστηρα, τα μαγειρέματα (τραχανά, χυλοπίτες),
το αλεύρι, τα κρεμμύδια κλπ) και στο κάτω μέ-
ρος του σπιτιού υπήρχε η σάλα, που ήταν το
καλύτερο δωμάτιο. Τα μεγαλύτερα σπίτια είχαν
και καμα-
ρούλα δί-
πλα στο
γκιλέρι, για
τα παιδιά ή
τους ξέ-
νους .  Η
δια ίρεση
των δωμα-
τίων πολύ
σπάνια και
μόνο στα
παλαιότερα
σπίτια ήταν
φτιαγμένη
με πέτρινο
τοιχίο. Συ-
νήθως η
δ ια ίρεση
του χειμω-
νιάτικου από το υπόλοιπο σπίτι γινόταν με λε-
πτό τοίχο που έφτιαχναν με λεπτές πήχες σανι-
διών καρφωμένες σε καδρόνια, γεμισμένες στα
ενδιάμεσα με κομμάτια κεραμιδιών και σουβατι-
σμένες με ασβεστοκονίαμα. Οι υπόλοιπες διαι-
ρέσεις γίνονταν με σανίδια.
Η κύρια είσοδος (εμπατή), ήταν συνήθως το

μεγαλύτερο κούφωμα και το καλύτερα στολι-
σμένο. Το κατώφλι αποτελούσε μια καλά πελε-
κημένη πέτρα, συνήθως μονοκόματη (το κατω-
κάσι ή πορτολίθι), τα αγκωνάρια στα πλάγια της
πόρτας, επίσης καλά πελεκημένα, χτίζονταν ε-
ναλλάξ το ένα όρθιο και το άλλο πλαγιαστό, ώ-
στε να “δένουν” με το υπόλοιπο τοίχο και στο
επάνω μέρος της πόρτας φρόντιζαν να βάλουν
την καλύτερη πέτρα (σκεπαστάρι ή πορτοπλκά-
κωμα), επίσης καλά πελεκημένη. Στην πέτρα αυ-
τή συνήθως σκάλιζαν τον σταυρό και τη χρονο-

λογία που
χτιζόταν το
σπίτι. Οι κα-
λές πόρτες
μπορεί να
είχαν και
δ ε ύ τ ε ρ η
σειρά πελε-
κημένες πέ-
τρες, δίπλα
στα αγκωνά-
ρια. Επειδή
το πορτο-
πλάκωμα ή-
ταν αρκετά
μακρύ και
μπορούσε
να σπάσει α-
πό το βάρος
του υπερ-
κ ε ί μ ε ν ο υ

τοίχου, σε πολλά σπίτια το ανακούφιζαν με το
χτίσιμο μιας καμάρας με καλά πελεκημένες πέ-
τρες. Το κενό τόξο που σχηματιζόταν μεταξύ
του πορτοπλακώματος και της καμάρας το κά-
λυπταν με μια πελεκητή πέτρα σε σχήμα ημικύ-
κλιου ή τόξου. Στην εσωτερική πλευρά η πόρτα
χτιζόταν φάλτσα, ώστε το άνοιγμα μέσα στο σπίτι
ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό στην εξωτερι-
κή πλευρά, ώστε να διευκολύνεται το πλάγιο φως,
ιδίως στα παράθυρα. Επίσης τη μέσα μεριά δεν
έβαζαν πορτοπλάκωμα αλλά έχτιζαν καμάρα που
συγκρατούσε το πάνω από την πόρτα τοίχο.

Η κάσα της πόρτας τοποθετούταν ακριβώς
μέσα από τα αγκωνάρια, το πορτοπλάκωμα και
το κατωκάσι, με τα οποία βρισκόταν πρόσωπο
στο άνοιγμα και στηριζόταν με ατσαλένια τζινέ-
τια που έφτιαχνε ο γύφτος και χτιζόταν ανάμεσα
στα αγκωνάρια. Την ίδια τεχνοτροπία είχαν και
τα υπόλοιπα κουφώματα, απλώς ήταν μικρότε-
ρα. Ακριβώς απέναντι από την εμπατή βρισκό-
ταν το παραπόρτι, μια έξοδος αρκετά μικρότε-
ρη από την είσοδο. Το παραπόρτι μπορεί να
βρισκόταν στο ύψος του εδάφους σε μερικά
σπίτια που ήταν χτισμένα σε επικλινές έδαφος,
μπορεί όμως να ήταν και σε ψηλότερο από το

έδαφος επί-
πεδο. Στην
περίπτωση
αυτή κατέ-
βαιναν με
ξύλινη σκά-
λα. Για την 
εμπατή πά-
ντως υπήρ-
χε κατά κα-
νόνα αυλή,
στην οποία
ανέβαιναν
με πέτρινα
σκαλοπά -
τια. Τα πορ-
τόφυλλα ή-
ταν βαρειά,
από δύο
στρώματα

συμπαγούς σανιδιού, καρφωμένα σταυρωτά.
Λόγω του βάρους, οι μεντεσέδες ήταν χοντροί
σιδερένιοι, φτιαγμένοι στον γύφτο. Κάτω από
αυτή την αυλή μπορεί να υπήρχε θόλος, ανάλογα
με τη μορφολογία του εδάφους και τις οικονο-
μικές δυνατότητες του ιδιοκτήτη. Στο χειμωνιά-
τικο υπήρχε συνήθως μόνο ένα παράθυρο και
αυτό μικρό στα παλαιότερα σπίτια. Στη σάλα υ-
πήρχαν από ένα παράθυρα σε κάθε πλαϊνή πλευ-
ρά και στην κάτω πλευρά του σπιτιού δύο μπαλ-
κονόπορτες, σε όσα σπίτια είχαν μπαλκόνι ή δύ-
ο παράθυρα, ίσου μεγέθους με τα πλαϊνά. Τα
αρχιτεκτονικά στοιχεία των παραθύρων ήταν ό-
μοια με των θυρών. Σε μερικά σπίτια έχτιζαν δί-
πλα στα παράθυρα δυο πελεκητές πέτρες που
εξείχαν για να βάζουν εκεί τις γλάστρες. Εκτός
από τα παράθυρα, στο χειμωνιάτικο αλλά και
στο σαλόνι, έφτιαχναν χωνευτά στον τοίχο ντου-
λάπια ή θουρίδες.
Στο κατώγι τα κουφώματα ήταν λιγότερα. Υ-

πήρχε η κατωγιόπορτα, στο μέγεθος της εμπατής
ή και μεγαλύτερη, για να χωράνε το μουλάρια,
χτισμένη με πελεκητά αγκωνάρια και χωρίς πορ-
τοπλάκωμα αλλά με μια τοξοειδή καμάρα. Πα-
ράθυρα έφτιαχναν μόνο δύο μικρά στην κάτω
πλευρά του σπιτιού. Όταν βέβαια ο όροφος αυ-
τό δεν προοριζόταν για κατώγι αλλά αποτελούσε
τον δεύτερο όροφο του σπιτιού, περιλάμβανε τη
κύρια είσοδο και τα παράθυρα ήταν μεγάλα, όσο
και του επάνω ορόφου. Στον κάτω-κάτω όροφο,
που όπως είπαμε προοριζόταν συνήθως για κα-
τάστημα και ήταν χτισμένος με θόλους, υπήρχαν
μια πόρτα στη μέση και δύο παράθυρα εκατέρω-
θεν στην μπροστινή πλευρά του σπιτιού ή δύο
πόρτες και ένα παράθυρο στη μέση.
Με την πάροδο του χρόνου άλλαζε και η αρχι-

τεκτονική. Τα σπίτια που χτίστηκαν στην τουρ-
κοκρατία και λίγο μετά ήταν μικρά και σκοτεινά,
θα τα έλεγε κανείς χαμοκέλες, χτισμένα με χο-
ντρούς τοίχους και μικρά πορτοπαράθυρα. Μέ-
σα στο χειμωνιάτικο είχαν το φούρνο χτισμένο
πάνω από τη γωνιά που άναβαν τη φωτιά και δεξιά
και αριστερά της γωνιάς είχαν τουράκια χτισμέ-
να. Τα τουράκια είχαν θουρίδες ή και εντοιχισμέ-
να λαγίνια, στα οποία αποθήκευαν το αλάτι, το
τουρσί, τις ελιές ή για άλλα τρόφιμα και καρπούς.
Μετά, όσο βελτιωνόταν το βιοτικό επίπεδο, στο
τέλος του 19ου αιώνα, τα σπίτια χτίζονταν μεγαλύ-
τερα, ψηλότερα και καλύτερα. Τα παράθυρα με-
γάλωσαν, ώστε να είναι πιο φωτεινά και οι φούρ-

Σειρά παραδοσιακών σπιτιών στον κεντρικό δρόμο του χωριού

Αυλόπορτα. Φαίνεται ο τρόπος
που έχτιζαν τα αγκωνάρια

Τυπικό πέτρινο Σερβαίικο σπίτι. Στο κάτω μέρος είναι τριόροφο
και στο επάνω ισόγειο. Έχει μπαλκόνι, αυλή

(που εμφανώς χτίσθηκαν αργότερα γιατί είναι τσιμεντένια),
φαίνεται η εμπατή, η κατωγιόπορτα, το πλαϊνό παράθυρο και

τα μικρά παραθυράκια στο κατώϊ.
Κάτω από το κατώϊ υπάρχει θόλος

Δύο παραδοσιακά σπίτια στους Αράπηδες.
Ο προσανατολισμός είναι προς την μεγαλύτερη κατωφέρεια

και η κάτω πλευρά τριόροφη ενώ η επάνω χωμένη στο
έδαφος. Σκεπή με κεραμίδια, τρίπλευρη, με κεντρί. Το
παράθυρο στο χειμωνιάτικο του πρώτου σπιτιού έχει

ανακατασκευασθεί μεταγενέστερα, για να μεγαλώσει

συνέχεια στη σελ. 9
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Παιδικές αμαρτίες και αναμνήσεις:
Τρία μήλα και το καταραμένο πενηντάρικοΤρία μήλα και το καταραμένο πενηντάρικοΤρία μήλα και το καταραμένο πενηντάρικοΤρία μήλα και το καταραμένο πενηντάρικοΤρία μήλα και το καταραμένο πενηντάρικο

Γράφει ο Ηλίας Μπόρας-Ντόρος

Ήταν η δεκαετία του 1950. Ο επάρατος εμφύλιος είχε τε-
λειώσει. Η υποδιοίκηση Χωροφυλακής στα Λαγκάδια έδινε
άδειες μετακίνησης των κατοίκων του χωριού για ανεύρεση
δουλειάς και στην πέραν του ισθμού της Κορίνθου Ελλάδα. Οι
περισσότεροι χωριανοί, στη πλειοψηφία τους εργάτες οικο-
δομών, άρχισαν να μετακινούνται για δουλειά κύρια στην Αθή-
να αλλά και βορειότερα. Ο πατέρας μου δούλευε τότε μαζί με
άλλους Σερβαίους στην Λαμία. Εμείς, τα παιδιά του χωριού,
ιδιαίτερα εκείνα των οποίων οι γονείς δεν είχαν πολλά χτή-
ματα, όπως εγώ, η είχαν μεγαλύτερες αδελφές η αδέλφια να

βοηθήσουν στην καλλιέργεια την οικογένεια, σαν μοναδική απασχόληση είχαμε το παιχνίδι. Το
σχολείο ήταν την εποχή εκείνη παιχνιδάκι. Για τους σημερινούς μαθητές που είναι εξαναγκα-
σμένοι να κινούνται καθημερινά μεταξύ σχολείου και φροντιστηρίου απίστευτο!

Έναν Αύγουστο μήνα εκείνης της δεκαετίας,
πρέπει να ήμουνα 7 η 8 χρονών, πήγαινα μαζί με
τον εξάδελφο μου Θανάση (της θειας μου της Στα-
μάτας) Σχίζα βόλτα προς το νεκροταφείο. Αυτός
είναι έναν χρόνο νεότερος από εμένα. Κάτω από
την Λιμνίτσα ήταν μια μηλιά γεμάτη μήλα (όπως
διαπιστώσαμε αργότερα ακόμη άγουρα), πηδήξαμε
την μάντρα και „κλέψαμε“ τρία μήλα ο καθένας.
Συνεχίσαμε την βόλτα μέχρι το νεκροταφείο, πη-
δήξαμε την νότια μάντρα του νεκροταφείου και
καθίσαμε να φάμε με την ησυχία μας το αποτέλε-
σμα της „κλεψιάς“ μας. Δυστυχώς όμως την ενέρ-
γεια μας αυτή παρακολούθησε η θεια μου η Δη-
μήτρω (αδελφή του πατέρα μου). Την είδαμε να
έρχεται σιγά-σιγά προς το μέρος που καθόμαστε,
πιθανώς να μας επικρίνει. Εμείς στην αρχή κρυ-
φτήκαμε, αργότερα, „για να θολώσουμε τα νερά“
κατεβήκαμε στην γκούρα, ανεβήκαμε στου λα-
χταρί, και από το πίσω μέρος του τσιούμπι (για να
μην φαινόμαστε από το χωριό) βγήκαμε στου λιμη-
μής. Εκεί συναντήσαμε τον Μαρίνη Ρουσιά (πα-
τέρα του σημερινού ταβερνιάρη Γιάννη Ρουσιά)
που ερχόταν στο χωριό. Αυτή η συνάντηση ήταν
ότι πρέπει. Ο Μπάρμπα-Μαρίνης θα πιστο-
ποιούσε οπωσδήποτε ότι μας συνάντησε στου λι-
μημής και έτσι δεν θα πίστευε κανένας την θεια
μου την Δημήτρω.

Στο μεταξύ αυτή, φοβούμενη πιθανώς μήπως
κατηγορηθούν τα δικά της παιδιά ότι έκλεψαν τα
μήλα (ο κήπος της συνορεύει με τον κήπο που βρι-
σκόταν η μηλιά), ειδοποίησε την ιδιοκτήτρια της
μηλιάς ότι „ο Λιάς του Ντόρου και ο Θανάσης
της Σταμάτας“ έκλεψαν τα μήλα.

Η ιδιοκτήτρια της μηλιάς πήγε κατευθείαν στην
μάνα μου και κατηγορηματικά ζήτησε 50 δραχ-
μές αποζημίωση, ποσό μεγάλο εκείνη την εποχή
αν σκεφτεί κανείς ότι μια γυναίκα που δούλευε
στα χωράφια έπαιρνε 5 δραχμές η ένας εργάτης
οικοδομών 15-20 δραχμές την ημέρα. Σε περί-
πτωση που δεν πληρωνόταν η αποζημίωση αυτή
θα μου έκανε μήνυση με αποτέλεσμα

 “να μην μπορώ να γίνω αργότερα ούτε λού-
στρος στην Ομόνοια“.

Γυρνώντας στο σπίτι αργά το βράδυ με ρώτη-
σε η μάνα μου αν αληθεύει το γεγονός της κλο-
πής. Αρνήθηκα κατηγορηματικά λέγοντας ότι
εγώ είχα πάει βόλτα με τον Θανάση στου λιμη-
μής. Το ίδιο έκανε και ο εξάδελφος μου όπως
είχαμε συνεννοηθεί. Η ιδιοκτήτρια της μηλιάς
επέμενε. Ο Μπάρμπα-Μαρίνης „έβαζε το χέρι
του στο Ευαγγέλιο“, όπως έλεγε, πως είναι αδύ-
νατο να κλέψαμε εμείς τα μήλα αφού μας συνά-
ντησε στου λιμημής.

Πέρασε περίπου μια εβδομάδα. Οι κάτοικοι
του χωριού συζητούσαν την περίπτωση. Είχαν
χωριστεί σε δυο στρατόπεδα. Άλλοι πίστευαν
εμάς, άλλοι την ιδιοκτήτρια της μηλιάς. Το πρό-
βλημα έπρεπε να λυθεί. Ο Παπά-Αναστάσης
ανέλαβε να κάνει τις αναγκαίες ανακρίσεις. Μια
ημέρα παίζαμε στην ράχη. Ήλθε ο Παπά-Ανα-
στάσης, κάλεσε πρώτα εμένα για εξομολόγηση.
Αρνήθηκα κατηγορηματικά την κατηγορία. Με-
τά κάλεσε τον Θανάση επίσης για εξομολόγη-
ση. Αυτός, μη γνωρίζοντας την δική μου απά-
ντηση, παραδέχτηκε την κλοπή. Το πρόβλημα
που απασχολούσε την κοινή γνώμη του χωριού
είχε λυθεί. Η γιαγιά μου, η “Γριά-Κώτσιο“, α-
νέλαβε να πείσει την ιδιοκτήτρια να παραιτηθεί
από την αποζημίωση των 50 δραχμών που ζη-
τούσε, η τουλάχιστον να ελαττώσει το ποσό. Η
ιδιοκτήτρια παρέμεινε ανένδοτη. Για την μάνα
μου δεν απόμενε τίποτε άλλο παρά η πληρωμή
της αποζημίωσης, αφού η ιδιοκτήτρια ανήγγει-
λε ότι την άλλη ημέρα θα πήγαινε στα Λαγκά-

δια να κάνει μήνυση. Έβαλε ένα πενηντάρικο
στην τσέπη της ποδιάς της, βγήκε στην αγορά,
να συναντήσει κάποιον από την οικογένεια της
ιδιοκτήτριας, και να του το δώσει. Συνάντησε τον
πεθερό της ιδιοκτήτριας στο τσαγκαράδικο του
Θεοδώρου Τρουπή (Αλούπη). Μπήκε μέσα, έ-
βγαλε το πενηντάρικο από την τσέπη της για να
το δώσει. Αυτός δεν έπιασε το πενηντάρικο στα
χέρια του λέγοντας “άστο εκεί“ δείχνοντας την
άκρη του τσαγκαράδικου τραπεζιού του Μπάρ-
μπα-Θοδωρή. Σηκώθηκε, λέγοντας στον Μπάρ-
μπα-Θοδωρή “κράτα τον λογαριασμό για το
κρασί και δώσε μου τα ρέστα“. Ο Μπάρμπα-
Θοδωρής αρνήθηκε λέγοντας „δεν το πιάνω εγώ
αυτό στα χέρια μου, η Ντόραινα το έχει καταρα-
μένο και ο Ντόρος μου έχει βαφτίσει δυο παιδιά“.
Το πενηντάρικο έμεινε στην άκρη του τραπεζιού
ανέπαφο. Ξαφνικά μπαίνει μέσα ο Παπά-Ανα-
στάσης. Ο πεθερός της ιδιοκτήτριας πρόσφερε
στον Παπά πέντε δραχμές “για την εκκλησία“ όπως
του ανάφερε. Ο Παπά-Αναστάσης κράτησε το
πενηντάρικο, επιστρέφοντας 45 δραχμές. Με αυ-
τόν τον τρόπο λύθηκε τόσο το πρόβλημα της μή-
νυσης, όσο και το πρόβλημα του καταραμένου
πενηντάρικου, αφού για τους παπάδες δεν πιά-
νουν οι κατάρες! Ο δρόμος για μια σταδιοδρομία
σαν “λούστρος στην Ομόνοια“ έμεινε ανοιχτός.

Οι επόμενοι μήνες ήταν οι ποιο δύσκολοι της
ζωής μου ακόμη μέχρι σήμερα. Ευχόμουνα να
μην έλθουν ποτέ Χριστούγεννα. Ο λόγος ήταν ότι
τον Δεκέμβριο επέστρεφαν στο χωριό οι μαστόροι
που δούλευαν στις διάφορες οικοδομές της Ελλά-
δας για να γιορτάσουν την γέννηση του Χριστού
με την οικογένεια τους. Ανάμεσα σε αυτούς και ο
πατέρας μου από την Λαμία. Τι να του έλεγα;
πως θα αντιδρούσε αν μάθαινε το γεγονός; Αυτή
η σκέψη επισκίαζε το ευχάριστο γεγονός της επι-
στροφής του πατέρα μου. Προτιμούσα να παραι-
τηθώ από τα δώρα που έφερνε κάθε φορά όταν
επέστρεφε από την μαστοριά. Ακόμη και από τις
καραμέλες η τα μπισκότα.

Οι ευχές μου δεν εισακούστηκαν. Ο πατέ-
ρας μου γύρισε περίπου μέσα Δεκέμβρη στο
χωριό, με τις καραμέλες και τα μπισκότα ό-
πως συνηθισμένα. Η αγωνία είχε φτάσει στο
κατακόρυφο. Παρακάλεσα την μάνα μου να
μην του αναφέρει το γεγονός της κλοπής. Αυ-
τή αρνήθηκε. Άλλωστε ήταν πιθανό, ύστερα
από την δημοσιότητα που είχε λάβει το γεγο-
νός, να το πληροφορηθεί από αλλού. Ύστε-
ρα από 2-3 ώρες από την στιγμή της επι-
στροφής του, νομίζοντας ότι δεν άκουγα την
συζήτηση τους, του το ανάφερε. Ο πατέρας
μου αντί να επιπλήξει εμένα, τον δράστη της
„κλοπής“, τα έβαλε με την μάνα μου, διότι
έδωσε 50 δραχμές για τρία μήλα! Έφυγε
τροχάδην για την αγορά. Τι συνέβη εκεί μου
είναι άγνωστο. Όταν επέστρεψε στο σπίτι
με συμβούλεψε να μην ξανακάνω κλοπή και
το βασικότερο να μην λέγω ψέματα στους
γονείς μου.

Πριν μερικά χρόνια αναζήτησα την μηλιά,
όχι για να ξανακλέψω μήλα, αλλά με σκοπό
να κόψω κεντράδια και να κεντρώσω μια μη-
λιά στον κήπο μου. Διαπίστωσα ότι δεν υ-
πήρχε πλέον. Δυστυχώς είχε ξεραθεί!

Η όλη αυτή ιστορία μου έχει γίνει ψύχωση.
Ακόμη και σήμερα αποτελεί αντικείμενο διέ-
νεξης με την οικογένεια μου διότι κάθε Ο-
κτώβριο η Φεβρουάριο που επισκέπτομαι τους
κήπους που πουλάνε οπωροφόρα δέντρα ε-
πιστρέφω με μια μηλιά στα χέρια. Ο γιος μου
με συμβουλεύει να επισκεφτώ ψυχολόγο!

Τα μήλα αποτελούν πάντως το ποιο α-
γαπητό μου φρούτο!

Ο ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΝΤΡΕΚΟΠΟΥΛΟΥ
ÃñÜöåé ï Êùíóôáíôßíïò ×ñoíüðïõëïò

Αγαπητέ “ΑΡΤΟΖΗΝΕ”: Τον Θ. Ντρεκόπου-
λο, γαμπρό του Ηλία Χρονόπουλου (Μαρθολιά)
τον συνόδευσαν από το Μόντρεαλ έως την τε-
λευταία του κατοικία στο Χρυσοχώρι Ηραίας η
γυναίκα του ÅëÝíç και οι κόρες του Ôïýëá και
Ãåùñãßá, που είχαν μεταναστέψει 2 χρόνων και 6
μηνών αντίστοιχα. Ο χαμός του Πατέρα τους σα-
φώς είναι μια σκληρή εμπειρία για τις κόρες του
και ανιψιές μου, αλλά το ταξίδι συνοδείας ήταν για
αυτές μια συγκλονιστική εμπειρία με ποικίλα και
πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Επειδή είχα την ευ-
καιρία να ζήσω την εμπειρία του ταξιδιού τους,
ζητώ την φιλοξενία των στηλών σας για να μεταφέ-
ρω στους συμπατριώτες τα αισθήματα και τις δια-
πιστώσεις δύο Ελληνίδων με διπλή υπηκοότητα.
Όλοι γνωρίζουμε ότι η αγάπη προς την Πατρί-

δα και τα αισθήματα υποστήριξης προς αυτή είναι
πολύ έντονα και θεωρούνται δεδομένα για όλους
τους Έλληνες της Διασποράς. Τα μεγάλα συλλαλη-
τήρια στήριξης της Πατρίδας, τις πολλές Ελληνικές
πολιτιστικές εβδομάδες που οργανώνουν, τα πολ-
λά και καλά Ελληνικά σχολεία που έχουν, τους πολ-
λούς Εθνικοτοπικούς συλλόγους που έχουν ιδρύ-
σει, οι μεγαλειώδεις εκδηλώσεις που οργανώνουν
(έτυχε να τα ζήσω και εγώ για 10 περίπου χρόνια
στην διασπορά) αποδεικνύουν ότι αυτοί οι Έλλη-
νες αν δεν αγαπούν πιο πολύ από εμάς την Ελλάδα,
σίγουρα την σκέπτονται και την αγαπούν πιο έντο-
να. Αισθήματα σαν τα παραπάνω είναι φυσικό να
θρέφουν για την πατρίδα και οι κόρες του ÈáíÜ-
óç αφού δια του παραδείγματος αυτά είχε διδάξει
στα παιδιά του.
Το ταξίδι συνοδείας, τις έκανε πιο πολύ υπερή-

φανες που είναι Ελληνίδες και κατάγονται από αυ-
τόν τον τόπο. Μεγάλη ανακούφιση μου προκάλε-
σε το γεγονός ότι όλοι συμπατριώτες τους περίμε-
ναν στο πατρικό του Θανάση. Ανακούφιση τους
προκάλεσε το γεγονός ότι με τα εξαπτέρυγα μπρο-
στά όλοι οι συχωριανοί οι συμπατριώτες συνό-
δευσαν τον Πατέρα τους από το σπίτι στην εκκλη-
σία για την τελετή. Ανακούφιση και βάλσαμο ήταν
για αυτές η μεγάλη συμπαράσταση του κόσμου
από όλα τα χωριά. Εκτίμησαν ιδιαίτερα την συμπα-
ράσταση αυτών που έκαναν μεγάλο ταξίδι για να
φθάσουν εκεί. Ανακάλυψαν τις βαθιές τους ρίζες
και διαπίστωσαν την σοφία των Ελληνικών παρα-
δόσεων και εθίμων.
Την επομένη της τελετής οι κόρες του ÈáíÜóç

για τακτοποίηση διαδικαστικών θεμάτων πέρασαν
από Τσιούκα, Λουτρά και έφθασαν στο Παλού-
μπα. Με την  εμφάνιση τους στο Δημαρχείο  έγινε
διακοπή της σύσκεψης που έτυχε να γίνεται και
όλοι μαζί περιλαμβανομένου και του Δημάρχου
μας, τις υποδέχθηκαν και τις συλλυπήθηκαν.  Ό-

πως λένε και οι ίδιες είδαν την ανθρωπιά κατάματα.
Δεν γνώριζαν κανέναν στο Δημαρχείο αλλά ένιω-
σαν και οι δυο τους ότι  όλοι ήταν συγγενείς τους,
που ποτέ δεν είχαν συναντήσει. Η ζεστασιά του
Δημαρχείου θα τους μείνει αξέχαστη. Υπήρξαν υ-
πάλληλοι που προσφέρθηκαν να εκδώσουν πιστο-
ποιητικό που εμείς δεν γνωρίζαμε ότι πολύ σύντο-
μα θα μας ήταν απαραίτητο. Ο δε Δήμαρχος μετα-
ξύ άλλων έδειξε στις ανιψιές μου σε πιο μέρος είχε
πάρει καφέ με τον Πατέρα τους στην πλατεία. Óõã-
÷áñçôÞñéá óôï ðñïóùðéêü ôïõ Äçìáñ÷åßïõ.
Η Θέα από την πλατεία τους έφερε δάκρυα

διότι έβλεπαν το χωριό του Πατέρα τους όπως
και τόσα άλλα χωριά.  Φαντάστηκαν τον Πατέρα
τους να περπατά ξυπόλητος σε αυτά τα μέρη, με-
τά να τα περνά με το άλογο και τελευταία με το
αμάξι του. Η θέα τις εντυπωσίασε και δεν ήθελαν
να φύγουν από την πλατεία. Εκεί στην πλατεία ξε-
κίνησαν να ψάχνουν τα αίτια που δεν λύνονται τα
προβλήματα και αναγκάζουν τον κόσμο να φύγει
από την ομορφιά και να οδηγηθεί στην λύση της
αστυφιλίας και της μετανάστευσης.  Χωρίς να γνω-
ρίζουν το πώς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι
αυτός  ο τόπος χρειάζεται ανάπτυξη για να γυρί-
σει ο κόσμος στην ομορφιά της φύσης. Εγώ θα
έλεγα, ο Δήμαρχος μας μαζί με τον φίλο μου τον
Θάνο και τα υπόλοιπα στελέχη του Δήμου, να
καθίσουν στην πλατεία και ατενίζοντας νοτιοδυ-
τικά να βρουν αναπτυξιακές λύσεις. Θα βοηθή-
σουμε όλοι.
Φεύγοντας από το Παλούμπα περάσαμε από το

Σαρακίνη, Λυσσαρέα, Κοκκινοράχη και φθάσαμε
στους Αράπηδες που είναι και το χωριό της Μάνας
τους. Η επιστροφή για το Χρυσοχώρι έγινε από
την Φούσια,  και Όχθια  για να αποκτήσουν ολο-
κληρωμένη εικόνα της περιοχής. Η πορεία και στις
δύο διαδρομές παρουσίαζε πρόβλημα διότι ήθε-
λαν να σταματούν και να βλέπουν τα χωριά και τα
μέρη που αγαπούσε ο Πατέρας τους.
Η Ôïýëá με την Ãåùñãßá είναι πολύ ικανοποιη-

μένες διότι πιστεύουν ότι ως όφειλαν επαναπάτρι-
σαν τον Πατέρα τους, εμπέδωσαν κάποια από τα
ήθη και έθιμα της καταγωγής τους, θαύμασαν την
ομορφιά της γενέτειρας τους και επιβεβαίωσαν μέ-
σα τους τις γερές, μακριές και βαθιές τους ρίζες,
που ξεκινούν από του Σέρβου και καταλήγουν στο
Χρυσοχώρι.
Πριν την αναχώρηση τους επαναλάμβαναν συνε-

χώς ότι αυτό το ταξίδι τις έκανε καλύτερες και
νιώθουν πολύ υπερήφανες για την καταγωγή τους
που περιέχει τέτοιες αξίες. Υποσχέθηκαν ότι θα
σχεδιάσουν το επόμενο ταξίδι τους να είναι μεγα-
λύτερο σε διάρκεια για να μείνουν αρκετά στο χω-
ριό.

Åõ÷áñéóôïýí üëïõò ôïõ óõìðáôñéþôåò ãéá
ôçí óõìðáñÜóôáóç.

Θεόδωρος Κ. Χρονόπουλος: Ο “Βουλευτής”
Γράφει η Αθανασία Χειμώνα-Γκούτη

Τον έλεγαν “βουλευτή” γιατί σε κάποιες εκλογές είχε θέσει υποψηφιότητα,
αλλά δεν εξελέγη. Καταγόταν από το χωριό μας τους Αράπηδες, το σόι των
Χρονοπουλαίων και πρέπει να είχε γεννηθεί στη δεκαετία του 1880. Ήταν
πρωτότοκος γιος του Κωσταντή (του Ηλία), που είχε ένα γιο ακόμη (Γιώργη,
1892-1945)  και 3 κόρες (Δήμητρα,
Σταυρούλα και Μαρίνα).

Ήταν πρώτος ξάδερφος του πα-
τέρα μου Θοδωρή Χειμώνα και θυ-
μάμαι που είχαμε τη φωτογραφία του

στο σπίτι μας! Το σπίτι τους ήταν αυτό που έχει σήμερα ο Μήτσιος
ο Χειμώνας.

Ο Θοδωρής πήγε ένα διάστημα στην Αμερική και όταν γύρισε
πολιτεύθηκε αλλά, όπως έλεγαν τότε,  πήρε μόνο το δικό του ψήφο.

.Στο “βουλευτή” λοιπόν προξένεψαν μια κοπέλα από του Σέρβου,
που ήταν αδερφή των Δημοπουλαίων (Σιώκου, Σκορδή κλπ),  Ο
Γέρο-Σιώκος είχε 4 αδέρφια (Χρήστο, Γιάννη, Ηλία, Κώτσιο) και 2
αδερφές (Ελένη και Φεβρωνία). Του άρεσε η κοπέλα και έτσι συμ-
φώνησε να παντρευτούνε. Ο γάμος έγινε το βράδυ στο σπίτι (συνη-
θιζόταν εκείνη την εποχή), με τα καθιερωμένα γλέντια.

Το πρωί που φώτισε βλέπει ο γαμπρός με έκπληξη ότι η νύφη δεν
ήταν η Ελένη που είχε δει και του άρεσε, αλλά η αδερφή της η
Φεβρωνία, που δεν ήταν όμορφη, γιατί είχε παραμορφωμένο κάπως
πρόσωπο, από κάποια  ανωμαλία στο χείλος (νομίζω πως το λένε
λαγόχειλο). Διαμαρτυρήθηκε ο δυστυχής γαμπρός για αυτά που
συνέβησαν, αλλά του “πέσανε όλοι απάνω” πως εξέθεσε τάχα την κοπέλα και τι θα πει ο κόσμος και διάφορα
τέτοια... Τι να κάνει και αυτός, υποχώρησε και πήρε τη νύφη στο σπίτι.

Όμως ο τόπος δεν τον χώραγε στους Αράπηδες και αφού έμειναν  λίγο διάστημα εκεί, έφυγαν  για τη
Μεσσηνία. Λένε πως εκεί έμεναν σε μια ξύλινη παράγκα που κάποια στιγμή πήρε φωτιά και ο “βουλευτής”
κάηκε.

Η Φεβρωνία γύρισε στου Σέρβου και έμενε πότε στο πατρικό της σπίτι και πότε σε συγγενείς. Κάποια
περίοδο έμενε μόνη της στο σπίτι ιδιοκτησίας σήμερα Ηλία Βέργου, που ήταν του Μαρίνη Στρίκου και ήταν
μισοτελειωμένο, χωρίς  κουφώματα. Ζούσε με τη βοήθεια των δικών της και του κόσμου, κάνοντας θελήματα
πότε εδώ και πότε εκεί και κανένα μεροκάματο στα χωράφια.

Η αδερφή της, η Ελένη, παντρεύτηκε στα Σχιζαΐικα και πήρε τον Κ. Πετρούλια.
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Σπόροι και... σπορίδια!     Γράφει ο Δ. Κουκουζής (Από Λευκοχώρι)

Τώρα με τα πρωτοβρόχια
“σκαρίζουνε” οι αγρότες για τα
οργώματα και τη σπορά. Από τα
μέσα Οκτώβρη και μετά οι δου-
λευτάδες της γης ξεκινούν πουρ-
νό-πουρνό με τα ζωντανά τους
για το όργωμα. Συνηθισμένοι α-
πό μπονώρα στη δουλειά και από
νωρίς στο σπίτι, χρόνια τώρα όλες
τις δουλειές τους (σπορά, θέρο,
ρέντο, τρύγο) τις αρχίζουν από τα
χαράματα.

“Όσο με βόηθησε η αυγή, ούτε
η μάννα κι αδερφή” συνηθίζουν να λένε.  Στο ορο-
πέδιο της Χωτούζας οι ζευγολάτες με τις τραγιά-
σκες και τα σκληρά χέρια, πίσω από το ζευγάρι και
το υνί “αναγομάνε” το χώμα, που είναι έτοιμο από
τη βροχή και αρχίζουν τις αυλακιές και τη σπορά.
Μοσχοβολούν τα χωράφια, αλλάζει η όψη του

τοπίου, παντού οχλοβοή από ζα και ανθρώπους.
Από κοντά και τα θεοπούλια που αναζητούν σπό-
ρους και τροφή. Το καινούργιο χώμα, νεοσκαμέ-
νο, δίνει άλλη χάρη στο χωράφι. “Το δουλεμένο,
ζηλεμένο”. Που και που το υνί βγάζει στην επιφά-
νεια και βορβιά. Τα μαζεύουν οι αργατίνες για να
αλλαξοφαήσουν. Τα ξεπικρισμένα βορβιά με αλάτι,
ξύδι και λαδάκι είναι νόστιμο, υγιεινό και νηστίσι-
μο φαγητό. Είναι ακριβά βέβαια σήμερα στα ε-
στιατόρια γιατί βγαίνουν από τα ...σαραντάβαθα!
Μαζί με το όργωμα λοιπόν και η σπορά. Το σακ-

κούλι στον ώμο και ο σπόρος (σιτάρι, κριθάρι, βί-
κος, βρώμη) να πέφτει όλος χάρη και ομορφάδα.
Βήμα και χεριά, λένε οι αγρότες
που γέμιζαν τη χούφτα σιτάρι, το
χέρι τους διέγραφε ημικύκλιο και ο
σπόρος έπεφτε σωστά και ομοιόμορ-
φα. Δύσκολη δουλειά, ήθελε μα-
εστρία, δεν μπορούσε να την κάνει
ο καθένας. Δύσκολη η ζωή τους. Α-
πλή όμως και ωραία. Τα οργώματα
έπρεπε να γίνουν στην ώρα τους
και να τελειώσουν γρήγορα, γιατί ο καιρός είχε τις
αναποδιές του.
Μέχρι του ΑγιοΦιλίππου έπρεπε να έχουν τε-

λειώσει οι σπορές για να έχουν καλές σοδειές και
να τρώνε τα παιδιά τους ψωμί όλο το χρόνο.
Εκτός όμως από τους σπόρους των δημητριακών

είχαμε και τα...σπορίδια! Τους σπόρους δηλαδή
των διαφόρων λαχανικών με τους οποίους σπέρ-
ναμε τους κήπους μας. Οι σπόροι αυτοί ήταν μικρά
σποράκια (κόκκοι) σιναπιού, σέσκουλου, μάραθου,
σπανακιού, μαϊντανού, λεποδιάς, μαρουλιού κ.λπ.
Ποτέ και κανείς δεν τους αγόραζε. Η διακίνησή
τους και ο εφοδιασμός των σπορέων γινόταν από
χέρι σε χέρι, από νοικοκυρά σε νοικοκυρά και

από σπίτι σε σπίτι με φιλέματα ή
δανεικούς. Κάθε σπίτι και νοικο-
κυριό είχε ένα κήπο όπου καλλιερ-
γούσε τα διάφορα λαχανικά του με
σπορίδια, που είχε κρατήσει από
την σοδειά του προηγουμένου χρό-
νου. Κάθε γυναίκα τα σπορίδια που
έβγαζε στο τέλος από το λαχανό-
κηπό της τα φύλαγε σε κουτάκια ή
σε πάνινα σακκουλάκια, μαντίλια,
μπαλωματάκια, ώστε να τα έχει για
σπόρο την επόμενη χρονιά. Από τα
σπορίδια αυτά φίλευε ή δάνειζε τη

γειτόνισσα της με την οποία αντάλλασσε αντίστοι-
χα σπορίδια που αυτή δεν είχε. Έτσι το ανταλλα-
κτικό αυτό εμπόριο... σποριδίων ανθούσε σε όλο το
χωριό και όλοι είχαν σε επάρκεια όλων των ειδών
σπόρους για τα κηπευτικά τους. Έχοντας λοιπόν τα
λαχανικά των κήπων τους, μαζί με τα αυτοφυή ά-
γρια χόρτα των χωραφιών τους οι Λευκοχωρίτισσες
νοικοκυρές δεν ξέμεναν ποτέ από ...Λαϊκή και δεν
τους έλειψαν ποτέ οι λαχανόπιτες, οι σαλάτες, τα
πεντανόστιμα ψιλικούλια (με σφαλιγκάρια) τα φα-
σολάκια και γενικά η Μεσογειακή δίαιτα.
Έτσι η υγιεινή διατροφή, η συνεχής σωματική

άσκηση και η μη καθιστική ζωή τους, τις κράτησε
πάντα σε φόρμα λες και πήγαιναν καθημερινά
στο... ΒΟDYLINE!

A, ξέχασα τα κουκιά! Κάθε κήπος είχε και τα
κουκιά του, μαζί με τα κρεμμύδια του. Τα πεντα-
νόστιμα κουκιά τα τρώγαμε στο φούρνο ή τσιγαρι-
στά στη κατσαρόλα. Εμείς τα παιδιά τα τρώγαμε

χλωρά και ωμά μαζί με τις αγκινά-
ρες. Πώς είπατε! Κυάμωση! Αφή-
στε μας κύριοι, εμείς στο χωριό μας
δεν είχαμε τέτοιο πράμα! Το μό-
νο που προσέχανε οι σπορείς στα
κουκιά ήταν ότι έπρεπε να τα
σπείρουνε το αργότερο μέχρι του
Αγιο-Φιλίππου (14 Νοέμβρη). Γιατί
μετά, τα κουκιά αργούν τάχα να

φυτρώσουν. Κάνουν -λέει- 40 ημέρες για να “σκά-
σουνε”. Αρχίζει βλέπετε του Αγιο-Φιλίππου το 40ή-
μερο, τα σαρανταλείτουργα και η νηστεία των Χρι-
στουγέννων.
Λοιπόν: Τώρα που άρχισε η φυτευτική περίοδος

των ...ψιλικών σκάψτε ένα τοπάκο (κάνει καλό το
σκάψιμο στο γύμνασμα των...κοιλιακών) και ελά-
τε να σας δώσω λίγα σπορίδια που έχω φυλαγμέ-
να στο μαντίλι μου, να τα σπείρετε για να έχετε
υγιεινή, νόστιμη και Μεσογειακή διατροφή. Και
του χρόνου μου τα επιστρέφετε από τη σοδειά σας!

(Από το βιβλίο “Εύθυμα και σοβαρά”, του Λευ-
κοχωρίτη δικηγόρου Δ. Κουκουζή, που πρόσφατα
κυκλοφόρησε).

Νοέμβρης και δεν
έσπειρες, σιτάρι λίγο
θάχεις.
Του Γενάρη το ζευγάρι
διάβολος θε να το
πάρει.

Στo Άργος για καπνό και στα Λεχαινά για αλάτιΣτo Άργος για καπνό και στα Λεχαινά για αλάτιΣτo Άργος για καπνό και στα Λεχαινά για αλάτιΣτo Άργος για καπνό και στα Λεχαινά για αλάτιΣτo Άργος για καπνό και στα Λεχαινά για αλάτι
Γράφει ο Τουθεύς

Στην περίοδο της κατοχής το αλάτι ήταν δυσεύρετο. Και όπως είναι φυσικό κάθε σπίτι φρόντι-
ζε να εξασφαλίσει το αλάτι που χρειαζόταν τόσο για το καθημερινό μαγείρεμα όσο για τη δια-
τήρηση και παρασκευή τροφίμων όπως το χοιρινό παστό, τη φέτα το τυρί ,τις μυτζήθρες, τα
τουρσιά, την κατεργασία  δερμάτων κ.λ.π. Ήταν δηλαδή το αλάτι βασικό στοιχείο για τη ζωή  και
απαραίτητο για κάθε νοικοκυριό. Είναι γνωστό στους παλαιότερους και οι πιο νέοι ασφαλώς θα
έχουν ακούσει ότι την σκοτεινή περίοδο της κατοχής δεν είχε κανένας εμπιστοσύνη στα πληθω-
ρικά λεφτά που κυκλοφορούσαν γι΄αυτό και οι όποιες αγορές γινόντουσαν με ανταλλαγή προϊό-
ντων, είτε αγροτικών και κτηνοτροφικών, είτε προϊόντων οικοτεχνίας (υφαντά, πλεκτά , νήμα-
τα , βαρέλες, γεωργικά εργαλεία κλπ). Οι συγχωριανοί μας την εποχή εκείνη έπρεπε να βρουν
τρόπο να προμηθευτούν το αλάτι που χρειαζόταν ο καθένας και εάν εξασφάλιζε αρκετό μπορού-
σε να το ανταλλάξει με άλλα πράγματα απαραίτητα για το σπίτι και την οικογένειά του. Η πιο
κοντινή περιοχή όπου μπορούσε να βρει κανείς αλάτι εκείνη την εποχή, ήταν τα παράλια της
Ηλείας και κυρίως στην Κυλλήνη και στα Λεχαινά. Στις περιοχές εκείνες μεγάλη πέραση είχε για
τις ανταλλαγές ο καπνός για τους καπνιστές. Βλέπει κανείς και την τρελή αντίθεση  ψωμί δεν
υπήρχε αλλά όλοι σχεδόν οι άντρες κάπνιζαν! Ο καπνός σε αποξηραμένα φύλλα, γιατί περί αυτού
πρόκειται, δεν ήταν εύκολο να βρεθεί. Το πιο κοντινό μέρος που καλλιεργούσαν καπνά ήταν η
περιοχή του Άργους. Σκέφτηκαν λοιπόν οι Σερβαίοι ότι αν αποκτούσαν καπνό θα μπορούσαν να
το ανταλλάξουν με αλάτι. Πώς ξεκίνησε αυτή η φάμπρικα δεν είναι γνωστό ούτε ποιος έκανε την
αρχή. Για να πάει κανείς από του Σέρβου στο Άργος με τα μουλάρια ήταν ολόκληρη περιπέτεια.
Μακρύς ο δρόμος και δύσκολος και η εποχή που μπορούσαν να βρουν καπνά ήταν στα μέσα του
φθινοπώρου οπότε οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν οι καλύτερες.

Ο δρόμος για το Άργος.
Ξεκίνησε λοιπόν μια παρέα από τέσσερις

συμπατριώτες μας να πάνε από το χωριό  στο
Κουτσοπόδι του Άργους για καπνό. Φόρτω-
σαν στα μουλάρια ο καθένας ό,τι είχε για α-
νταλλαγή: άλλος σαΐσματα, άλλος μια μπατα-
νία  και ματαράτσια, άλλος ένα μικρό βαρέλι
φέτα και μυτζήθρες, άλλος πλεκτές φανέλες
εσωτερικές, και πλεκτά μάλλινα σώβρακα. Τέ-
τοια  πράγματα δηλαδή ότι  καταλάβαιναν πως
είχαν πέραση στα καπνοχώρια για να τα α-
νταλλάξουν με  καπνό. Πέρασαν από τη Βυ-
τίνα, τη Βλαχέρνα και στο Λεβίδι  πήραν τον
κατήφορο για τη Χούτουζα. Είχε πλέον βρα-
διάσει και έπρεπε να βρουν πού θα διανυ-
κτερεύσουν. Αν ήταν καλοκαίρι θα μπορού-
σαν να κοιμηθούν στο ύπαιθρο- έτσι κι αλλιώς
ήταν συνηθισμένοι.  Αλλά τώρα η γης ήταν
βρεγμένη και η υγρασία περόνιαζε τα κόκαλα
τους, γι’ αυτό έψαχναν να βρουν κάποια εγκα-
ταλειμμένη αποθήκη ή κάποιο εξωκκλήσι.΄Ε-
δεσαν τα μουλάρια σε ένα απόμερο μέρος και
απλώθηκαν στην περιοχή για να βρουν προ-
σωρινό κατάλυμα. Κάποια στιγμή ο μπάρ-
μπα-Γιάννης σφύριξε δυνατά για να ειδοποιή-
σει την υπόλοιπη παρέα ότι είχε βρει κάτι κα-
τάλληλο. Μαζεύτηκαν όλοι στη θέση που εί-
χαν δέσει τα μουλάρια και ακολούθησαν τον
μπάρμπα-Γιάννη που τους οδήγησε σε μια α-
ποθήκη με σανό και άχυρα. Όλοι συμφώνη-
σαν ότι ήταν ό,τι χρειαζόταν. Δεν δυσκολεύτη-
καν να σπρώξουν τη μικρή ξύλινη πόρτα για
να μπουν μέσα. Βέβαια ο ελεύθερος χώρος
για να κοιμηθούν ήταν πολύ μικρός γιατί η
αποθήκη ήταν μέχρι τη σκεπή γεμάτη.΄Εβγα-
λαν έξω πεντέξι μπάλες σανό και έστρωσαν
στα γρήγορα, γιατί είχε σκοτεινιάσει. Ξεφόρ-
τωσαν τα μουλάρια, τα έδεσαν από το πόδι με
τις τριχιές και έβγαλε ο καθένας ό,τι είχε πά-
ρει μαζί του να φάνε κάτι για βράδυ. Με το
φως των αστεριών δειπνήσανε ! Άλλος λίγο
ψωμί με τυρί, άλλος τσιγαρίδες, άλλος δυο
κρεμμύδια και μια ντομάτα , τέτοια πράγματα
δηλαδή.  Ήπιαν από μια γουλιά ρακί από την
τσίτσα και έπεσαν για ύπνο.  Ο μεγαλύτερος
της παρέας ο μπάρμπα-Μήτσος και ο πιο θρή-
σκος έκανε το σταυρό του δοξάζοντας το Θεό
που βρήκανε ένα μέρος να ξενυχτήσουν και
δεν κολαστήκανε, όπως είπε, να στρώσουν
και να κοιμηθούν σε κανένα εξωκκλήσι. Κάτι
μουρμούρισε ο μπάρμπα-Μιχάλης, αλλά δεν
δόθηκε συνέχεια στη συζήτηση.
Το πρωί με το χάραμα μάζεψαν τα πράγματά

τους, τα φόρτωσαν στα μουλάρια και ξεκίνη-
σαν χωρίς καθυστέρηση. Είχαν βλέπεις το φόβο
μήπως έρθει ο ιδιοκτήτης της αποθήκης και
έχουν κακά ξεμπερδέματα. Άσε που γύριζαν
και αγροφύλακες. Πήραν το δρόμο για την Κα-
ντήλα. Ανήφορος και με πολλές στροφές. Βγή-
καν στο διάσελο και τράβηξαν για τη Σκοτεινή.
Ακολουθώντας το δρόμο προς του Δούκα τη
βρύση βλέπουν μια ξύλινη ταμπέλα που έδει-
χνε προς  Αλέα. Ο πιο διαβασμένος της παρέ-
ας, ο μπάρμπα-Βασίλης κοντοστάθηκε και άρ-
χισε να λέει στους άλλους της παρέας για το
πόσο σπουδαίο και ιστορικό μέρος ήταν η αρ-
χαία Αλέα. Μάλιστα θυμήθηκε, έφηβος που
ήταν ακόμα, είχε δουλέψει στην περιοχή  σαν
μαστορόπουλο με τον πατέρα του φτιάχνο-

ντας ένα αλώνι. Εκεί ο ιδιοκτήτης τύχαινε να
ήταν δάσκαλος και τους είχε πει ότι στην
αρχαιότητα στην Αλέα κάθε δύο χρόνια γίνο-
νταν μεγάλες γιορτές προς τιμή του Διόνυσου.
“Τα  Σκιέρεια”, έτσι τα λέγανε, όπου περιε-
λάμβαναν και μια σπάνια τελετή μαστιγώμα-
τος των γυναικών, με διαταγή του μαντείου
των Δελφών που αποσκοπούσε στη γονιμό-
τητα. “Να αγιάσουν τα χέρια τους” είπε ο μπάρ-
μπα- Μιχάλης και όλοι ξεκαρδίστηκαν στα γέ-
λια. Πέρασαν από την Τσιρίστρα, τη Στέρνα
και κατά το απόγευμα φτάσανε στο Κουτσο-
πόδι.
Στο Κατσιπόδι.
Εκεί συμφώνησαν να σκορπίσουν και να ξα-

νασυναντηθούν την επομένη σε ένα εκκλη-
σάκι που ήταν έξω από το χωριό κοντά στο
νεκροταφείο. ΄Αλλος πήγε στου Μπόρσα, άλ-
λος στα Φίχτια και τις Μυκήνες για να μην είναι
και οι τέσσερις μαζωμένοι. Βρήκαν το εμπό-
ρευμα που ήθελαν, αποξηραμένες μπάλες κα-
πνού, και το ανταλλάξανε με τα σαΐσματα, τη
φέτα, τα πλεκτά και λοιπά και σμίξανε όπως
είχαν συνεννοηθεί στο εκκλησάκι. Εκεί πιο
πέρα σε μια βρύση  καθίσανε να φάνε ό,τι ο
καθένας  είχε προμηθευτεί από τα σπίτια με
τα οποία ήλθαν σε συναλλαγή. Είπανε ο κα-
θένας την περιπέτειά του και τις δυσκολίες
στο παζάρεμα και πήρανε το δρόμο της επι-
στροφής.
Επιστροφή στο χωριό.
Τώρα τα μουλάρια ήταν πιο φορτωμένα, και

όλοι, ζώα και άνθρωποι κουρασμένοι από την
πεζοπορία και εξαντλημένοι αφού και το φαγητό
ήταν πολύ φτωχό για να τους στυλώσει. Περ-
πάτησαν όλη μέρα και όταν άρχισε να σκοτει-
νιάζει μόλις είχαν περάσει το χωριό Σκοτεινή.
Δεν πρόφταιναν να φτάσουν στην αποθήκη που
είχαν ξενυχτίσει πριν δύο ημέρες. Θα έπρεπε
να βρουν άλλο κατάλυμα. Δεν άργησαν να δια-
κρίνουν στο βάθος πάνω σε ένα λοφάκι ένα
μικρό ξωκλήσι. Χωρίς άλλη σκέψη κατευθύν-
θηκαν προς εκεί. Φτάνοντας ξεφόρτωσαν τα
μουλάρια, κατέβασαν τα πρόχειρα στρωσίδια
και τα έστρωσαν σε μια γωνιά μέσα στο εκ-
κλησάκι. Ο μπάρμπα-Μήτσος άναψε το μονα-
δικό  καντήλι που υπήρχε, έκανε το σταυρό
του και αρκετές μετάνοιες μπροστά στην ω-
ραία πύλη. Στην προσευχή του μεταξύ των άλ-
λων  ζήτησε συγχώρεση για τη βεβήλωση της
εκκλησίας που τη μετέτρεψαν προσωρινά σε
χάνι! “Κάνε και  για μας καμιά μετάνοια” είπε
περιεκτικά ο μπάρμπα- Μιχάλης. Δεν πήρε α-
πάντηση. Όλοι τους ήταν πολύ ταλαιπωρημέ-
νοι για να αρχίσουν κουβέντα που μπορούσε
να οδηγήσει σε παρεξήγηση. Κοιμήθηκαν κου-
λουριασμένοι κάτω από τις μαντίες τους, γιατί
το κρύο και η υγρασία διαπερνούσε το κουρα-
σμένο κορμί τους. Το πρωί αχάραγο φόρτω-
σαν τα μουλάρια και ξεκίνησαν για το χωριό
από την ίδια διαδρομή. Μια μικρή στάση στη
Χωτούσσα να βοσκήσουν τα μουλάρια και α-
μέσως ανηφόρησαν για το Λεβίδι, Βυτίνα κλπ.
Αργά τη νύχτα φτάσανε στο χωριό.
Δύο ημέρες μείνανε στο χωριό να πλυθού-

νε να τινάξουνε τις ψείρες από πάνω τους και
ετοιμάστηκαν, η ίδια παρέα, για τα Λεχαινά.
Εκεί θα έδιναν τον καπνό για να πάρουν αλά-
τι.

Ο δρόμος για τα Λεχαινά.
Ήταν Δευτέρα που ξεκίνησαν με ανανεω-

μένες δυνάμεις και με καλύτερη ψυχολογία
μιας και τα μέρη που θα συναντούσαν στο
δρόμο τους τα είχαν αγναντέψει από τα βου-
νά του χωριού μας: τον Άγιο-Λιά τη Φραζινέ-
τα κλπ. Κατηφόρισαν προς το Μπουγιάτι, από
εκεί στους Βλάχους, τη γέφυρα του Κουκλα-
μά και ακολουθώντας την πορεία του Λάδω-
να  με το σούρουπο φθάσανε στον ποταμό
Ερύμανθο. Ντουάνα το λέγανε οι ντόπιοι. Σλα-
βικό το όνομα, μιας και η περιοχή είναι γνω-
στό ότι αποικήθηκε από Σλάβους τα Βυζαντι-
νά χρόνια. Εκεί διάλεξαν ένα μέρος που είχε
καλή βοσκή για τα μουλάρια και ξεφόρτωσαν
τα πράγματά τους. Μαζέψανε ξύλα και άνα-
ψαν μια μεγάλη φωτιά να ζεσταθούνε και να
βλέπουν να συγυριστούν. Εκεί έστρωσαν να
κοιμηθούν. Επειδή στην περιοχή γύρω από
τα ποτάμια είχαν εγκατασταθεί γύφτοι και τσο-
πάνηδες, είχαν το νού τους μην τους κλέ-
ψουν τη νύχτα. Ο φόβος τους γινόταν πιο
έντονος από το γεγονός ότι το περασμένο
φθινόπωρο ο γέρο-Γιάνης ο Δημόπουλος ο
Σκορδόγιαννης είχε ξενυχτήσει μαζί με άλ-
λους στην ίδια περιοχή και τη νύχτα του κλέ-
ψανε τα τσαρούχια και για κάμποσο δρόμο,
μέχρι να βρεί άλλα γύριζε ξυπόλυτος! “Γέμι-
σε το Τριπόταμο γυφτουριά” είπε ο μπάρμπα-
Γιάννης για να συμπληρώσει ο μπάρμπα-Μή-
τσιος : “καλά λένε ότι εκεί που κρέμαγαν οι
αγάδες τα σπαθιά κρεμάνε οι γύφτοι τα ντα-
ούλια”. “Πράγματι”, λέει ο μπάρμπα-Βασίλης.
“Είναι γνωστό ότι στην περιοχή αυτή και γύ-

ρω από του Λάλα, επί Τουρκοκρατίας είχαν
εγκατασταθεί τουρκικές οικογένειες και μά-
λιστα βασταγμένες, δηλαδή μεγαλονοικοκυ-
ραίοι αγάδες και μεγαλοτσιφλικάδες, άλλοι
γνήσιοι Τούρκοι και άλλοι αλλαξόπιστοι εξω-
μότες. Την άλλη μέρα ξεκίνησαν μέσω της
Αρχαίας Ολυμπίας για Βαρβάσαινα και κατά το
βράδυ πιάσανε τα Λασταίικα. Εκεί αναζητή-
σανε κάποιο εγκαταλειμμένο σπίτι ή αποθή-
κη για να ξενυχτήσουν. Πράγματι, με κάτι
γνωριμίες που είχε ο μπάρμπα-Γιάννης από
τη μαστοριά, βρέθηκε μια καλύβα και μπό-
ρεσαν να ξενυχτήσουν, γιατί ο καιρός είχε
χαλάσει.
Η Τρίτη μέρα ήταν η τελευταία για τον προ-

ορισμό τους, τα Λεχαινά. Περάσανε από την
Αμαλιάδα, τη Γαστούνη και τα Καβάσιλα και
το απογευματάκι φτάσανε στα Λεχαινά. Εκεί
η διαδικασία της αγοραπωλησίας ήταν γνω-
στή. Δώσανε τον καπνό και φόρτωσαν αλάτι.
Αλάτι χοντρό. Μια μέρα κάθισαν στα Λεχαι-
νά.
Επιστροφή στου Σέρβου.
Η επιστροφή είχε δυσκολίες γιατί τα μου-

λάρια ήταν πιο φορτωμένα πλέον και όλοι
τους πιο κουρασμένοι . Ακολούθησαν την ί-
δια διαδρομή. Στο δρόμο έξω από το Πυρή
οι δύο της παρέας αγοράσανε, δίνοντας αλά-
τι, από ένα γουρουνόπουλο ο καθένας για
θρέψιμο. Σε τρεις ημέρες, με πολύ ταλαιπω-
ρία και πείνα, η παρέα έφτασε στου Σέρβου.
Το αλάτι έδωσε έναν τόνο αισιοδοξίας. Και
αυτός ο χειμώνας ,πρώτα ο Θεός, θα περά-
σει. Τουλάχιστον το αλάτι δε θα λείψει.
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λή. 2) ΓΕΡΜΑΝΑΚΟΣ Ν. ΠΑΡΗΣ (Γιος Ευγενί-
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ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Εγγ. Μήτσιου
Σιώκου). ). Πολυτ. Αθηνών, Τμ. Ηλεκτρολό-
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ραιά, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου-
δών. 7) ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (Εγγ.
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ΛΕΙΟΣ.  Πάντειο Πανεπ., Οικον. Τμήμα. 10)
ΣΤΡΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Εγγ. Νίκου
Στρίκου). ΤΕΙ  Πατρών, Τμ. Μηχανολογίας 

Από τον Τύπο της Περιοχής και όχι μόνο

Διάφορες ειδήσεις
Η εφημερίφα “Γορτυνία” γράφει: “ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

ΤΟΥ 2010”. Η πρόταση του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το Δήμο Δημητσάνας, Ηραί-
ας, Γόρτυνος και Τρικολώνων είναι να αποτελέσουν ενιαίο Δήμο, με έδρα πιθανότατα τη Δημη-
τσάνα.

Με υπογραφή  Ν Παπαγεωργίου διαβάζουμε αρκετά
για το χωριό μας,  στα 2 τελευταία φύλλα της “Γ”. Με-
ταξύ άλλων και τα εξής:

Τσιμεντοστρώνονται από το Δήμο Ηραίας κάποια ση-
μεία του δρόμου κοντά στον οικισμό Αράπηδες, που έχουν
υποστεί ζημιές από τις πολλές βροχές

Ο Ι. Μ. Ρουσιάς προσφέρει και με τη σύνδεση NOVA
που διαθέτει, τη δυνατότητα παρακολουθήσεως των derby.
Από πρόχειρη “δημοσκόπηση” προέκυψε ότι τους περισ-
σότερους  οπαδούς Σερβαίους έχει το τριφύλλι!

Στην “Ηχώ των Λαγκαδίων” της 1-3-62 διαβάζουμε άποψη
του αείμνηστου Χρ. Ν. Δάρα: “Οι σωροί (στο σωρό της Γριάς)
είναι πραγματικοί, πάνω στους οποίους στηρίζεται το είναι του
λαού μας και πρέπει να τους φυλάμε σαν τα  μάτια μας”.

...Σε σχετική συζήτηση στο χωριό μας είπαν ότι οι οικολόγοι έφεραν και άφησαν άγνωστα φίδια
στο χωριό. Η Παναγία η “Σερβιώτισσα” να βάλει το χέρι της.

Ξεβγάζοντας το κοπάδι του ο Μ. Σκούρος, μια γίδα κοντά στο “λεύκο” απλώθηκε στα βάτα και
έγινε ...άφαντη!!!  Χρειάστηκαν διασώστες,  εν προκειμένω ο βορειοηπειρώτης Δημήτρης με το
συνεργείο του ώστε να την απελευθερώσουν.

Διέρρηξαν την κλειδαριά της εκκλησίας του Αγίου Νεκταρίου. Χρήματα δεν βρήκαν.
Αντικαταστάθηκε το επί του κωδωνοστασίου αλεξικέραυνο του ναού της Κοιμ. Θεοτόκου που

είχε καταστραφεί από κεραυνό. “Τώρα το χωριό δύναται όλο να αισθάνεται ασφαλές!”
...Ο π. Σωτήριος που μια από τις 4 Κυριακές ιερουργούσε στου Ψάρι, τώρα θα ιερουργεί και στην

Καμενίτσα οπότε θα τον στερούμεθα άλλη μία Κυριακή ανά μήνα. Στα έκτακτα περιστατικά θα είναι
παρόν.

H ΗΧΩ ΤΩΝ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ επικεντρώνει στην “αγιάτρευτη πληγή” που είναι το Δημο-
τικό Ξενοδοχείο Λαγκαδίων, το οποίο σχεδιάστηκε πριν 50 χρόνια και αποτελούσε στολίδι για
τα Λαγκάδια, ενώ σήμερα παραμένει κλειστό, αφού κανείς δεν ενδιαφέρεται να αναλάβει τη
λειτουργία του.

Η εφημερίδα “Δημητσάνα” προβάλει το
Διασυνεδριακό-Πολιτιστικό της Κέντρο(φωτο),
που πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
κατασκευής του και παραδόθηκε στους δημό-
τες της πόλης. Ιδιαίτερα σημαντική και η φετι-
νή επίσκεψη στη Δημητσάνα κλιμακίου από 15
γιατρούς, που εξέτασαν αφιλοκερδώς περί τα
250 άτομα, όχι μόνο Δημητσανίτες αλλά και κα-
τοίκους των γύρω περιοχών. Εφέτος έγινε για
δεύτερη χρονιά και τεστ Παπανικολάου.

Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
Στην εφημερίδα αυτή, που εκδίδει ο πατριώ-

της μας Βασίλης Σχίζας, υπάρχει αναλυτικό ρε-
πορτάζ με πλήθος φωτογραφιών (από εκεί είναι
και η φωτογραφία που δημοσιεύουμε), σχετικά με την μουσικοχορευτική εκδήλωση που οργάνωσε ο
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΗΛΙΟΥ “ΠΡΟΣΕΛΗΝΟΙ”, στις 25Σεπτεμβρίου στο δημοτικό στάδιο Ιλίου, με
αφορμή την 188η επέτειο της απελευθέρωσης της Τριπολιτσάς. Παραβρέθηκαν πολλοί πατριώτες,

κυρίως αυτοί που μένουν στην περιοχή και συμ-
μετείχαν στο γλέντι. Αντιπρόεδρος στο Σύλλογο
“Προσέληνοι” είναι ο αντιπρόεδρος του Συνδέ-
σμου μας Ι. Ν. Βέργος.

Στη φωτογραφία ο δήμαρχος Ιλίου κ. Ζενέτος,
που είναι φίλος του χωριού μας και το έχει επι-
σκεφθεί αρκετές φορές, με τρεις εκλεκτούς
πατριώτες.  Στα αριστερά του ο Πρόεδρος της
ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος,  στη συνέχεια ο
Σερβόγαμπρος Δ. Δαλαμάγκας, επικεφαλής της
αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Δήμο και στην
άκρη αριστερά ο ψυχίατρος Γιάννης Κουτσαν-
δρέας.

Στην ίδια εφημερίδα υπάρχει και συνέντευ-
ξη του εκδότη με τον λόγιο πατριώτη Αθανάσιο Στρίκο αναφορικά με το επίγραμμα του Σιμωνίδη στις
Θερμοπύλες, με αφορμή σχετική εκδήλωση (μετά 2.500 χρόνια!) των Λαμιαίων, στη μνήμη των τρια-
κοσίων του Λεωνίδα που έπεσαν στη μάχη το 480 π.χ. “Το επίγραμμα του Σιμωνίδη είναι σάλπισμα
στους πανέλληνες σ΄όλο τον κόσμο” υπογραμμίζει με έμφαση ο Θάνος. Η συνέντευξη θα αναρτηθεί
άμεσα στην ιστοσελίδα μας servou.gr (ιστορικά) και με την πρώτη ευκαιρία θα δημοσιευθεί στον
Αρτοζήνο. Ακόμη στην κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ υπάρχουν δηλώσεις του Γιάννη Παναγόπουλου, προέ-
δρου της ΓΣΕΕ και σε συνέχειες η ιστορική αναδρομή που κάνει ο Ν. Παπαγεωργίου στη συμμετοχή
των Κρητών στην Ελληνική Επανάσταση.

Εφημερίδα “Παρατηρητής” Σπάρτης.  Δημοσιεύει σε 4 συνέχειες (16-22 Οκτωβρίου) βαθυστό-
χαστο αναλυτικό άρθρο του πατριώτη μας Θάνου Στρίκου, αναφορικά με την έννοια και το περιεχόμε-
νο του χιλιοτραγουδισμένου δημοτικού μας τραγουδιού “Νερατζούλα φουντωμένη”. Και αυτό θα
έχει ...την τύχη του επιγράμματος του Σιμωνίδη.

ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ.
Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου ΔΣ θα γίνουν στις 20 Δεκεμβρίου 2009, στα γραφεία της Ένωσης

Πειραιώς 1. Υποψηφιότητες για το ΔΣ και την ΕΕ γίνονται με γραπτή αίτηση τουλάχιστον πέντε
ημέρες προ των αρχαιρεσιών. Ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Ηλίας Γιαννικόπουλος μίλησε για την
άλωση της Τριπολιτσάς στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βριλησίων και στο Λεωνίδιο στο ΣΤ
Διεθνές Τσακώνικο Συνέδριο. Την 1η Νοεμβρίου παρουσίασε στην Παλαιά Βουλή το βιβλίο του Κ.
Σκολαρίκου και στις 28 Νοεμβρίου παρουσίασε στην Κόρινθο τον εκ 526 σελίδων τόμο των
πρακτικών του Α΄ Συνεδρίου Κορινθιακών σπουδών, αφιερωμένο στα ιστορικά Κορινθιακά Μονα-
στήρια.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΗΡΑΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ.
Την Κυριακή 13-12-09 και ώρα 10.30 στην αίθουσα της Παναρκαδικής

Ομοσπονδίας (Τζώρτζ 9) θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση
με αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ. Ο πρόεδρος της Ένωσης πατριώ-
της Κ. Κουτσανδριάς σε σχετικό του μήνυμα τονίζει: “Ο ρόλος των Συλλό-
γων μας και της Ένωσής μας ειδικά σήμερα είναι καθοριστικής σημασίας
για την περιοχή μας. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων
των Συλλόγων στη Γ. Συνέλευση”. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώ-
σουν ειδικό έντυπο. (πληροφορίες 6938966923)

ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. Παρά τις  επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις μας, μέσω της εφημε-
ρίδας και της Ιστοσελίδας,  να μας γνωρίσουν οι πατριώτες αλλαγές στα στοιχεία της ατζέντας και
στοιχεία νέων πατριωτών που ενηλικιώθηκαν, ώστε να γίνει νέα έκδοση, μόνο 27 ανταποκρίθηκαν.
Κατόπιν τούτου αναβάλλεται προς το παρόν η έκδοση και επαναλαμβάνουμε την έκκληση για
αποστολή των στοιχείων.

Φθινοπωρινή συγκέντρωση των  Ηραιατών Κορινθίας
Κυριακή 1η   Νοέμβρη  του 2009. στην παραλία Λεχαίου, δίπλα στο αρχαίο λιμάνι, σε τόπο που

ήταν   σταυροδρόμι πολιτισμών και  σε μια πόλη πλούσια σε ιστορικές μνήμες, με   μουντό ουρανό,
δύσθυμο καιρό, αρκετό κρύο, αλλά και πολύ κόσμο, έγινε το Ηραιάτικο φθινοπωρινό αντάμωμα.
Συγκινητική στιγμή για όλους. Συναισθηματικά φορτισμένη ατμόσφαιρα. Απορία απ’ τους νεότε-
ρους, αλλά και κατανόηση. Όμορφα λόγια ακούστηκαν, κάπως έτσι:

“Αγαπητοί πατριώτες  Κορίνθιοι  Ηραιάτες. Καλώς ήρθατε στο σημερινό  κυριακάτικο  κάλε-
σμα... Είμαστε - ιδιαίτερα - ευχαριστημένοι και συγκινημένοι από την σημερινή σας προσέλευση
στην φθινοπωρινή τούτη μάζωξη.  Σκοπός και στόχος της είναι η γνωριμία και η  σύσφιξη των
σχέσεων και το νοσταλγικό αντάμωμα  των πατριωτών της Ηραίας. Τώρα που πέφτουν τα φύλλα,
χαμηλώνει ο ουρανός  και μικραίνει η μέρα. Τώρα που φεύγει  θλιμμένα η Περσεφόνη στην αγκαλιά
της γης. Τώρα που η γη αρχίζει και φέρνει αργά τις  χειμωνιάτικες στροφές της.  Εμείς το Δ.Σ. του
συλλόγου ένα βράδυ  είχαμε μια  καλή ιδέα.Να το γιορτάσουμε  όλοι μαζί σαν γνήσιοι Ηραιάτες,
όπως τότε που γύριζαν τα μπουλούκια  των μαστόρων στις φαμελιές τους,  πριν τον Αϊ-Δημήτρη
για  τον σπαρτό. Όχι με μελαγχολία - κακή διάθεση - σκεπτικισμό και εσωστρέφεια,  αλλά με καλό
φαγητό, καλή παρέα,  παιδικούς φίλους, νοσταλγικές αναμνήσεις,  παραδοσιακό  κλαρίνο, κέφι και
δημοτικό τραγούδι, από τον υπέροχο Παναγιώτη Λάλεζα και την ορχήστρα του. Και συμφωνήσαμε
όλοι.       Μας δικαιώνει άλλωστε η παρουσία σας…”

Η  φθινοπωρινή μάζωξη ήταν πετυχημένη, όπως διαπιστώθηκε από τους συμμετέχοντες και
τελείωσε σ’ ένα κλίμα αισιοδοξίας και ομορφιάς.

θερμές ευχαριστίες: *Σε όλους εσάς που με την παρουσία σας  και  με ομαδικό συλλογικό
πατριωτικό πνεύμα, τιμήσατε την  εκδήλωση και της δώσατε άρωμα ηραιάτικου πανηγυριού,  κάτω
από τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες. *Στον Δήμαρχο της Ηραίας και στον αιδεσιμότατο Ηλία
Κωνσταντόπουλο  που μας τίμησαν με την παρουσία τους. *Στους φίλους του Συλλόγου μας και
ιδιαίτερα όσους ταξίδεψαν για να παρευρεθούν κοντά μας.  Αν δεν  σας ήταν εύκολο να παρευρε-
θείτε φέτος, θα σας περιμένουμε με υγεία  το επόμενο  φθινοπωρινό –αποδημητικό- κάλεσμα ή
σε μικρότερο χρονικό διάστημα, σε κοινωνικομορφωτικού  περιεχομένου εκδηλώσεις  που άρχισαν
να οργανώνονται  στα πλαίσια των καταστατικών αρχών  ίδρυσης του συλλόγου μας.

Σας ευχαριστούμε. Tο Δ.Σ. του Συλλόγου Ηραιατών Ν. Κορινθίας.

νοι βγήκαν στην αυλή. Ακόμη αργότερα, στη διάρ-
κεια του μεσοπολέμου, σταμάτησαν να πελεκάνε
τις πέτρες με την ψιλή χτένα και τα αγκωνάρια
είναι λιγότερο καλά επεξεργασμένα και στα πορ-
τοπαράθυρα δεν έβαζαν πελεκητά σκεπαστάρια,
αλλά έφτιαχναν τοξοειδείς, ρηχές καμάρες.
Μετά το 1950 το τσιμέντο έκανε την εμφάνιση

του. Πολλοί έφτιαξαν μπαλκόνια και αυλές τσιμε-
ντένιες, όχι ιδιαίτερης καλαισθησίας και άλλοι με-
γαλύτερες βεράντες. Μερικοί χάλασαν τα ξύλινα
μπαλκόνια και τα αντικατέστησαν με τσιμεντένια.
Όσα σπίτια χτίστηκαν από τότε και μετά είχαν
πολύ τσιμέντο, που στις καλύτερες περιπτώσεις

καλύφθηκε με σουβά και σε άλλες έμεινε γυμνό.
Επίσης έγιναν προσθήκες στα σπίτια (εξωτερικές
κουζίνες, πρόσθετα δωμάτια, εξωτερικοί λουτρο-
καμπινέδες) που έκαναν τα σπίτια πιο άνετα και
λειτουργικά, αλλά χάλασαν την αισθητική τους.
Τα εντελώς πρόσφατα χρόνια όμως, όσοι χτί-

ζουν, προσπαθούν να σεβασθούν το αρχιτεκτο-
νικό χρώμα του χωριού και επενδύουν τους εξω-
τερικούς τοίχους με πέτρα και επεξεργασμένα
αγκωνάρια. Ελπίζουμε ότι σιγά-σιγά και προοδευ-
τικά, οι αρεσκόμενοι στο ωραίο Σερβαίοι, θα κα-
τεδαφίσουν τα πρόσθετα πρόσφατα στοιχεία που
χάλασαν λίγο το χρώμα και θα τα αντικαταστή-
σουν με πιο παραδοσιακά, ώστε το χωριό μας να
χαρακτηρισθεί παραδοσιακό.

Παραδοσιακή ΑρχιτεκτονικήΠαραδοσιακή ΑρχιτεκτονικήΠαραδοσιακή ΑρχιτεκτονικήΠαραδοσιακή ΑρχιτεκτονικήΠαραδοσιακή Αρχιτεκτονική
συνέχεια από τη σελ. 6
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ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ:
Ôï èÝìá áõôü âñßóêåôáé óå åîÝëéîç êáé ðñïò äéåõêüëõíóç ôùí

áíáãíùóôþí èá õðåíèõìßæïõìå ôç óåéñÜ ôùí ãåãïíüôùí. Óôéò 5
Öåâñïõáñßïõ 2009 ï Óýíäåóìïò áðÝóôåéëå óôï ÄÞìï Çñáßáò
ôçí áðüöáóç ôçò Ã, ÓõíÝëåõóçò ðåñß áíáãñáöÞò ôùí ïíïìÜôùí
(Ý÷å äçìïóéåõèåß óôï 171 öýëëï ôïõ ÁñôïæÞíïõ), ìå êïéíïðïßç-
óç óôï Ôïðéêü ÄéáìÝñéóìá ôïõ ÷ùñéïý. Óôéò 21 Áõãïýóôïõ ôï
ÔÄ ôïõ ÷ùñéïý ðÞñå áðüöáóÞ (äçìïóéåýåôáé óôç óõíÝ÷åéá), ôçí
ïðïßá Ýóôåéëå óôï ÄÞìï Çñáßáò (ãéá ëÞøç áðüöáóçò áðü ôï ÄÓ
ôïõ ÄÞìïõ) êáé  áíôßãñáöï ôïõ ðñáêôéêïý Ýäùóå óôïí áíôéðñü-
åäñï ôïõ ÓõíäÝóìïõ É. Í. ÂÝñãï (ôïí Ïêôþâñéï ôïõ 2009), ãéá
åíçìÝñùóç ôïõ ÄÓ êáé äçìïóßåõóç óôçí åöçìåñßäá. Ôï ÄÓ
äéáôýðùóå ôéò áðüøåéò ôïõ êáé ôéò áðÝóôåéëå óôï ÄÞìï, áðü
üðïõ Ýëáâå áðÜíôçóç ôïõ ê. ÄçìÜñ÷ïõ.

Ôçí äçìïóßåõóç ôùí êåéìÝíùí èåùñïýìå áíáãêáßá ãéá ðëÞñç
åíçìÝñùóç ü÷é ôüóï ôùí óçìåñéíþí ðáôñéùôþí -ðïëëïß ãíùñß-
æïõí áðü “ðñþôï ÷Ýñé” ôá ãåãïíüôá- üóï åêåßíùí ôùí ìåëëïíôé-
êþí ãåíåþí, þóôå êáé áõôïß íá ìÜèïõí ãéá ôïõò ðñïãüíïõò ôïõò
ðïõ èõóéÜóôçêáí ...êáé ãé áõôïýò. Ìðïñåß áõôü ãéá êÜðïéïõò íá
ìçí Ý÷åé áîßá, ç óçìåñéíÞ üìùò äéïßêçóç ôïõ ÓõíäÝóìïõ èåùñåß
ðùò Ý÷åé éäéáßôåñç áîßá. Ç éóôïñßá èá êñßíåé.

 1) 5-2-09: ̧ ããñáöï ÓõíäÝóìïõ
óôï ÄÞìï êáé ôï Ô/Ä ôïõ ÷ùñéïý
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΕΡΒΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ “Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟ-

ΤΟΚΟΥ”
ΠΡΟΣ: TO ΔΗΜΟ ΗΡΑΙΑΣ, Παλούμπα Αρκαδίας
Κοιν. Δημοτικό Διαμέρισμα Σέρβου  
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
Αριθμ Πρωτοκ. 1, Αθήνα  5 Φεβρουαρίου 2009.
Óôç óõíÝ÷åéá ôùí áðïöÜóåùí ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôïõ ÓõíäÝóìïõ

ìáò óôçí ÁèÞíá ôçí 10ç Äåêåìâñßïõ 2006, ôçò ËáúêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí
êáôïßêùí ôïõ ÷ùñéïý ìáò óôï ÓÝñâïõ ôçí 13ç Áõãïýóôïõ 2007 êáé ôçò
ÃåíéêÞò Óõíåëåýóåùò ôïõ ÓõíäÝóìïõ óôçí ÁèÞíá ôçí 7ç Äåêåìâñßïõ 2008,
ãéá ôçí áíáãñáöÞ ôùí ïíïìÜôùí ðåóüíôùí ãéá ôçí ðáôñßäá óõã÷ùñéáíþí
ìáò óôçí õðÜñ÷ïõóá óôÞëç Çñþùí óôçí ðëáôåßá ôïõ ÷ùñéïý ìáò, óõíôÜîá-
ìå êáé óáò õðïâÜëïõìå ìéá êáôÜóôáóç ïíïìÜôùí ðñïò áíáãñáöÞ, ãéá ôéò
äéêÝò óáò åíÝñãåéåò. Ôçí êáôÜóôáóç áõôÞ, óôçñéãìÝíç óå óôñáôéùôéêÜ Ýããñá-
öá êáé äéáìïñöùìÝíç óýìöùíá ìå ðáëáéüôåñåò áëëÜ êáé ðñüóöáôåò ðñï-
ôÜóåéò ðáôñéùôþí, áöïý ôç äçìïóéåýóáìå åðáíåéëçììÝíá óôç åöçìåñßäá
ìáò ÁÑÔÏÆÇÍÏ, ãéá íá õðïóôåß êñéôéêÞ áðü üëïõò ôïõò ðáôñéþôåò, ôçí
óõæçôÞóáìå óôï ÄÓ êáé ôçí õðïâÜëáìå óôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôïõ ÓõíäÝ-
óìïõ ôçí 7 Äåêåìâñßïõ 2008 ãéá Ýãêñéóç.

ÌåôÜ åêôåíÞ óõæÞôçóç êáé áöïý õðïâëÞèçêáí äéÜöïñåò ðñïôÜóåéò, ç
ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç åíÝêñéíå êáôÜ ðëåéïøçößá ôïí êáôÜëïãï ðïõ õðÝâáëå ôï
ÄÓ êáé ï ïðïßïò åßíáé ï êáôùôÝñù áíáãñáöüìåíïò. ÐåñéëáìâÜíåé 40
ïíüìáôá “óôñáôåõìÝíùí, Ýíóôïëùí ðåóüíôùí”, 7 ïíüìáôá “ðï-
ëéôþí èõìÜôùí ðïëÝìïõ êáé åìöõëßùí óðáñáãìþí” êáé 13 ïíü-
ìáôá ðáôñéùôþí ðïõ ðñùôïóôÜôçóáí óôïí áðåëåõèåñùôéêü
áãþíá ôïõ 1821.

Ðñïôåßíïõìå ïé ôñåéò êáôçãïñßåò íá áíáãñáöïýí óå ôñåéò ÷ùñéóôÝò óôÞ-
ëåò.

2) 21-8-09: Ðñáêôéêü áðüöáóçò ÔÄ ÷ùñéïý
Το ΤΣ του χωριού συνήλθε σε συνεδρίαση και έλαβε απόφαση

(εισήγηση προφανώς προς το Δήμο Ηραίας), για το θέμα αναγραφής
ονομάτων στο Ηρώο του χωριού. Το πρακτικό με αριθμό 1/2009, 

40 ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1912-2008.40 ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1912-2008.40 ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1912-2008.40 ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1912-2008.40 ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1912-2008.

7  ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1940-497  ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1940-497  ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1940-497  ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1940-497  ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1940-49

13 ΣΕΡΒΑΙΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 182113 ΣΕΡΒΑΙΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 182113 ΣΕΡΒΑΙΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 182113 ΣΕΡΒΑΙΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 182113 ΣΕΡΒΑΙΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821

4) Απάντηση Δημάρχου κ. Χριστόπουλου
Η επιστολή  του δημάρχου με ημερομηνία 23/11/2009 και αρ.

πρωτ. 3611 έχει ως εξής:
Προς το Σύνδεσμο Σερβαίων

“Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”
“Κύριοι
Σε απάντηση της από 30-10-

2009 επιστολής σας σχετικά με
το Ηρώο έχουμε να σας επιση-
μάνουμε ότι εμείς δεσμευτήκα-
με για τη μεταφορά και συντήρη-
ση του υπάρχοντος Ηρώου. Για
την αναγραφή των ονομάτων δεν
εμπλεκόμεθα διότι, όπως γνω-
ρίζετε υπάρχει διάταση απόψε-
ων μεταξύ των συμπατριωτών
σας, του Τοπικού Συμβουλίου και
του Συνδέσμου Σερβαίων. Εμείς
δεν θα μπούμε στη διαδικασία

να κρίνουμε ποιος εκ των δύο φορέων εκπροσωπεί περισσότερους
Σερβαίους, είμαστε υποχρεωμένοι από τον Δημοτικό Κώδικα να λαμ-
βάνουμε υπόψιν μας τις αποφάσεις-εισηγήσεις του Τοπικού Συμβου-
λίου το οποίο είναι θεσμοθετημένο όργανο και ο πρόεδρος έχει
δικαίωμα ψήφου για τα θέματα που αφορούν το Τοπικό του Διαμέρι-
σμα.

Ως προς το μεγαλεπήβολο Ηρώο που σκέφτεστε να τοποθετήσετε
στο ΤΔ Σέρβου εμείς δεν θα σταθούμε εμπόδιο.

Τέλος για το θέμα της Αποθήκης-Αίθουσας έχετε στα χέρια σας
την απόφαση του ΔΣ παραχώρησης και την άδεια οικοδομής, τίποτα
άλλο δεν έχουμε να προσθέσουμε”

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.”
5) Κύριε δήμαρχε
Σας ευχαριστούμε κατ΄αρχάς για τη δήλωσή σας ότι δεν θα σταθεί-

τε εμπόδιο για να τοποθετήσει ο Σύνδεσμος ένα μεγαλεπήβολο -
όπως το χαρακτηρίζεται- Ηρώο στο χωριό μας. Θεωρούμε πως ένα
τέτοιο μας αξίζει και είμαστε σε θέση να το καταφέρουμε (μπορεί
ενδεχομένως κάποιος πατριώτης από την Ελλάδα ή το εξωτερικό,
που έχει οικονομική άνεση, να το προσφέρει στη μνήμη των δικών
του). Οι Σερβαίοι κ. Δήμαρχε είναι δημιουργικοί και ιδιαίτερα προο-
δευτικοί άνθρωποι (αρκεί να σκεφτείτε πως οι γιατροί μόνο ξεπερ-
νούν τους εκατό) και προσφέρουν και αγωνίζονται για τον τόπο τους
αφιλοκερδώς. Αν ρίξετε μια ματιά στο κύριο άρθρο της εφημερίδας
μας και στην ιστοσελιδα μας servou.gr (περιλαμβάνει περί τα 500
άρθρα και ενημερώνεται σχεδόν καθημερινά) θα διαπιστώσετε του
λόγου το αληθές και τι έργα έχει κάνει ο Σύνδεσμος για του Σέρβου.
Αν η θέση μας για το Ηρώο, τόσο σε ότι αφορά την αρχιτεκτονική του
όσο και στο θέμα της αναγραφής ονομάτων, είναι σωστή ή όχι θα το
κρίνει η ιστορία, όπως θα κρίνει και όλους μας για τις θέσεις και τις
πράξεις μας. Δεν μας αφήνει πάντως αδιάφορους η διαπίστωση στο
κείμενό σας πως δεν σχολιάζεται την πρόταση του Τοπικού Διαμερί-
σματος του χωριού “ ...να υπάρχουν οι προδιαγραφές αναγραφής
ονομάτων στο μέλλον...”  Στα γραφόμενά σας σχετικά με τις αρμο-
διότητες και τα δικαιώματα του προέδρου του Τ/Δ του χωριού συμφω-
νούμε και δεν θεωρούμε πως στο κείμενό μας υπάρχει κάτι που δεν
είναι αληθές ή έξω από αυτά που εσείς γράφετε. Αν δεν κάνουμε
λάθος μια τέτοια απόφαση έχει ισχύ αν έχει ψηφιστεί από την πλειο-
ψηφία των μελών του ΔΣ του Δήμου.

Με εκτίμηση, για το ΔΣ του Συνδέσμου ο πρόεδρος Θ. Γ. Τρουπής

Αξιοπρεπές Ηρώο Δημητσανιωτών, με αναγραφή ονομάτων, που
δημοσιεύτηκε στο τελευταίο φύλλο της εφημερίδας “Δημητσά-
να”. Ανάλογο Ηρώο με αναγραφή ονομάτων έφτιαξαν πρόσφατα
και οι Λαγκαδινοί. Εμείς σε τι διαφέρουμε από αυτούς;;

εστάλη στο Δήμο Ηραίας στις 9-9-2009 και έλαβε αριθ. πρωτ. 2754.
Έχει δε ως εξής:

“ÓÞìåñá 21-8-2009, ìåôÜ áðü ðñüóêëçóç ôïõ ðñïÝäñïõ ôïõ
Ô. Äéáìåñßóìáôïò ÓÝñâïõ ê. É. Ó÷ßæá, óõíáíôçèÞêáìå ãéá íá
óõæçôÞóïõìå ãéá Ýíá êáé ìüíï èÝìá, ôçí áíáãñáöÞ ç ìç ïíï-
ìÜôùí ðåóüíôùí óôï Çñþï. ¼ðùò åßíáé ãíùóôü ôï óõãêå-
êñéìÝíï èÝìá äõóôõ÷þò Ý÷åé äé÷Üóåé ôï ÷ùñéü ìáò, åíþ äå÷ü-
ìáóôå áðü ðïëëïýò ðáôñéþôåò Ýíôïíåò áíôéäñÜóåéò ðÜíù óôï
èÝìá áõôü. Ãéá ôï ëüãï áõôü, ìåôÜ áðü äéáëïãéêÞ óõæÞôçóç êáé
ãéá íá äéáöõëÜîïõìå ôçí çñåìßá ôùí ðáôñéùôþí áðïöáóßóáìå
ïìüöùíá íá ìçí ðñïâïýìå óôçí áíáãñáöÞ ôùí ïíïìÜôùí ôùí
ðåóüíôùí óôçí ðáñïýóá öÜóç êáé íá ðáñáêáëÝóïõìå ôïí
ÄÞìï áí åßíáé äõíáôüí ìåôÜ ôçí ìåôáöïñÜ, óõíôÞñçóç êáé
ôïðïèÝôçóç ôïõ ðáñüíôïò Çñþïõ óå êáéíïýñéï âÜèñï íá õ-
ðÜñ÷ïõí ïé ðñïäéáãñáöÝò áíáãñáöÞò ïíïìÜôùí óôï ìÝëëïí,
üôáí èá Ý÷ïõí ùñéìÜóåé ôá ðñÜãìáôá.

Åîïõóéïäïôïýìå ôïí ðñüåäñï íá óôåßëåé ôçí ðáñïýóá óôï
ÄÞìï êáé óôçí åöçìåñßäá ìáò ÁñôïæÞíï ðñïò äçìïóßåõóç.

Ï ðñüåäñïò: ÉùÜííçò Èåïäþñïõ Ó÷ßæáò
Ôá ìÝëç:  ÁèáíÜóéïò Çëßá Ó÷ßæáò êáé  Íéêüëáïò Ä. Ìðüñáò”.
3) 30-10-09: ÓõæÞôçóç ôïõ èÝìáôïò óôï ÄÓ ôïõ
ÓõíäÝóìïõ êáé áðïóôïëÞ åðéóôïëÞò óôéò ÔïðéêÝò Áñ÷Ýò.
“....Ï áíôéðñüåäñïò ôïõ ÄÓ É. Í. ÂÝñãïò ðñïóêüìéóå êåßìåíï ÄÓ ðïõ ôïõ

Ýäùóå óôï ÷ùñéü ï ðñüåäñïò ôïõ Ôïðéêïý Óõìâïõëßïõ É. È. Ó÷ßæáò êáé
áöïñÜ ôï èÝìá áíáãñáöÞò “ïíïìÜôùí ðåóüíôùí” óôï Çñþï ôïõ ÷ùñéïý.
Õðåíèõìßæïõìå ðùò ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ðáôñéùôþí ôçò 23-12-2008
áðïöÜóéóå ìå ðëåéïøçößá ôçí áíáãñáöÞ ôùí ïíïìÜôùí, ìåôÜ áðü ïìüöùíç
åéóÞãçóç ôùí ìåëþí ôïõ ÄÓ.

Ôï ÄÓ ôïõ ÓõíäÝóìïõ äåí óõæÞôçóå äéåîïäéêÜ ôï èÝìá, åí áíáìïíÞ ôçò
áðïöÜóåùò ôïõ ÄÞìïõ. ¼ìùò áöïý ôï ÔÓ ôïõ ÷ùñéïý ìáò Ýóôåéëå ôçí äéêÞ
ôïõ áðüöáóç-åéóÞãçóç, ðñéí ôçí áðüöáóç ôïõ ÄÞìïõ êáé ìáò æçôÜåé íá ôçí
äçìïóéåýóïõìå óôïí ÁñôïæÞíï, äéêáéïýìåèá íá äéáôõðþóïõìå 2-3 óêÝøåéò,
 ðïõ èá ôéò óôåßëïõìå óôï ÄÞìï êáé åíäå÷ïìÝíùò ôéò óõíõðïëïãßóåé óôç äéêÞ
ôïõ áðüöáóç.

á) Äéåñùôþìåèá, ðùò ç ìç áíáãñáöÞ ôùí ïíïìÜôùí ðïõ áíáöÝñåôáé óôï
êåßìåíï, èá äéáöõëÜîåé ôçí çñåìßá ôùí ðáôñéùôþí, ôç óôéãìÞ ðïõ ç áðüöáóç
ôçò ðëåéïøçößáò ôùí ðáôñéùôþí óôç Ã/Ó ôïõ ÓõíäÝóìïõ ôÜ÷èçêå õðÝñ ôçò
áíáãñáöÞò ôùí ïíïìÜôùí êáé ìÜëéóôá ìåôÜ áðü ïìüöùíç áðüöáóç ôïõ ÄÓ,
ðïõ åêðñïóùðåß ôï óýíïëï ôùí áðáíôá÷ïý Óåñâáßùí; ËïãéêÜ èá óõìâåß ôï
áíôßèåôï.

â) Åßíáé áíèñþðéíï ðùò êÜðïéïé èá åíï÷ëçèïýí áðü ôçí áíáãñáöÞ ôùí
ïíïìÜôùí, ãéá ôïõò äéêïýò ôïõò ðñïóùðéêïýò ëüãïõò.  ¼ìùò áõôïß äåí èá
åßíáé (ðñïöáíþò) áðü ôçí ðëåõñÜ åêåßíùí ôùí Óåñâáßùí ðïõ Ý÷áóáí ôá
áãáðçìÝíá ôïõò ðñüóùðá êáé Ýêëáøáí êáé ðüíåóáí êáé óôåñÞèçêáí êáé
Ýìåéíáí ôá ðáéäéÜ ïñöáíÜ êáé ðÝñáóáí ìéá æùÞ “ìáýñç êé Üñá÷íç”, ìå
áíåîßôçëåò ôéò ðëçãÝò óôçí øõ÷Þ ôïõò, óå üëç ôïõò æùÞ. Óôï êÜôù êÜôù áí
åßíáé íá óôåíï÷ùñçèïýí êÜðïéïé, äßêáéï äåí åßíáé íá óôåíï÷ùñçèïýí áõôïß
ðïõ äåí Ý÷áóáí äéêÜ ôïõò ðñüóùðá; Ïé Üëëïé áñêåôÜ óôåíá÷ùñÞèçêáí êáé
ðëÞñùóáí ðïëý áêñéâü ôßìçìá óôç æùÞ ôïõò. 

Äåí õðÜñ÷åé êáìßá áìöéâïëßá ðùò êÜðïéá óôéãìÞ ôá ïíüìáôá èá áíáãñá-
öïýí. Ç éóôïñßá Ý÷åé ôïõò äéêïýò ôçò íüìïõò, áðïäßäåé äéêáéïóýíç  êáé áóöá-
ëþò èá ìáò ðáñáäþóåé üëïõò óôçí êñßóç ôùí åðüìåíùí ãåíåþí  ðáôñéùôþí.
ÐÜíôùò ç áíáöïñÜ óôï êåßìåíï  ðåñß ìç áíáãñáöÞò ôùí ïíïìÜôùí óôçí
ðáñïýóá öÜóç êáé ç ðñüôáóç óôï ÄÞìï ãéá ðñüâëåøç ó÷åôéêïý ÷þñïõ  óôï
íÝï Çñþï, åììÝóùò ðëçí óáöþò õðïíïåß, êáôÜ ôçí äéêÞ ìáò Üðïøç, ðùò ôá
ìÝëç ôïõ ÔÓ åðéèõìïýí ôçí áíáãñáöÞ ôùí ïíïìÜôùí êáé óå Ýíá âáèìü
ìðïñïýìå íá êáôáíïÞóïõìå ôç óôÜóç ôïõò, ëáìâÜíïíôáò õðüøéí üëåò ôéò
ðáñáìÝôñïõò ôïõ ðñïâëÞìáôïò.

Ç ìåôáöïñÜ êëð ôçò õðÜñ÷ïõóáò ìáñìÜñéíçò ðëÜêáò, èåùñïýìå ðùò
äåí åßíáé üôé êáëýôåñï ìðïñåß íá ãßíåé, ìáò áäéêåß, ùò õðåñÞöáíïõò êáé
äçìéïõñãéêïýò Óåñâáßïõò êáé èåùñïýìå ðùò ìáò áîßæåé êÜôé ðïëý êáëýôåñï,
ìå ïñßæïíôá ôï ...âÜèïò ôùí áéþíùí.

Áöïý ï Óýíäåóìïò  óýíôïìá èá îåìðëÝîåé ìå ôï Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï, ìðï-
ñåß íá åðéêåíôñþóåé ôï åíäéáöÝñïí ôïõ óôï Çñþï êáé óå áãáóôÞ óõíåñãáóßá
ìå ôéò ÔïðéêÝò Áñ÷Ýò, ðïõ åîåäÞëùóáí ôçí ðñüèåóç ìåôáöïñÜò êëð ôïõ
ðáëáéïý, íá öôéÜîåé êÜôé íÝï, åîáéñåôéêü, ðïõ íá ìåßíåé ãéá ðÜíôá, íá ôï
âëÝðïõìå üëïé êáé íá ôï ÷áéñüìáóôå. Åýêïëï åßíáé ãéá Ýíá ÷ùñéü óáí ôïõ
ÓÅÑÂÏÕ. ̧ ôóé äåí åßíáé;

Ç äéáäéêáóßá óõíåñãáóßáò èá âñåèåß ìåôáîý ôùí äýï ÖïñÝùí, áñêåß íá
õðÜñ÷åé ôï ßäéï êáëÞ ðñüèåóç êáé áðü ôéò 2 ðëåõñÝò...”
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ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΙΑΣ “Η ΓΚΟΥΡΑ”ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΙΑΣ “Η ΓΚΟΥΡΑ”ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΙΑΣ “Η ΓΚΟΥΡΑ”ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΙΑΣ “Η ΓΚΟΥΡΑ”ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΙΑΣ “Η ΓΚΟΥΡΑ”
Ο Ορειβατικός Φυσιολατρικός Όμιλος Η-

ραίας “Η ΓΚΟΥΡΑ” ανακοινώνει προς τα μέ-
λη και τους φίλους του ότι τη Κυριακή  13
Δεκέμβρη 2009 θα πραγματοποιήσει επί-
σκεψη στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης.
Πρόγραμμα: Ώρα συνάντησης 9.30 π.μ.

στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, κοντά
στην είσοδο του Μουσείου.
Περιήγηση στα εκθέματα, καφές στη κα-

φετερία του Μουσείου και μικρή βόλτα στο
λόφο Φιλοπάππου. Τιμή εισιτηρίου Μουσεί-
ου: 1 ευρώ. Για να δηλώσετε τη συμμετοχή
σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τη  Γεν.
Γραμματέα Δ.Σ. Διαμαντοπούλου-Τρουπή
Μαρίνα, τηλ.2102626238 καθώς και με τα υ-
πόλοιπα μέλη του Δ.Σ.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ÄÉÅÕÊÑÉÍÉÓÅÉÓ
ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÉÈÏÕÓÁ-ÁÐÏÈÇÊÇ

ÔÏÕ ×ÙÑÉÏÕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΕΡΒΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  “Η ΚΟΙΜΗ-

ΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”
Αθήνα 30/10/09
Προς το ΔΣ Δήμου Ηραίας, Παλούμπα Αρκα-

δίας
Κοινοποίηση: Τοπικό Διαμέρισμα Σέρβου,

Δήμου Ηραίας
Θέμα: Ενημέρωση για την πορεία των έργων

στην “Αίθουσα-Αποθήκη” του χωριού Σέρβου
και διευκρινίσεις επί συγκεκριμένου θέματος.
Σχετ. Απόφαση Δήμου με αριθ. 67/2007 και

αριθμό πρωτ. 2228/2007
Όπως γνωρίζετε με την ανωτέρω απόφασή

σας της 28ης-5ου-2007, ανταποκριθήκατε ομό-
φωνα σε σχετικό αίτημα του Συνδέσμου μας,
που είχε διατυπωθεί με την επιστολή μας της
25ης-4ου-2007 και με την ευκαιρία εκφράζου-
με τις ευχαριστίες μας γι΄αυτό. Στην απόφασή
σας αναφέρεται ότι ο Δήμος:

“ ...Επιτρέπει στο Σύνδεσμο Σερβαίων όπως
προχωρήσει στην διεκπεραίωση κατασκευής
(χτισίματα, επιχρίσματα, ηλεκτρολογικές και υ-
δραυλικές εγκαταστάσεις, θέρμανση, δάπεδα,
κουφώματα, δημιουργία ξύλινου ή πέτρινου
κιόσκι στην πλατεία πέριξ του κλιμακοστασίου
κλπ) της αίθουσας-αποθήκης στο ΤΔ Σέρβου,
σύμφωνα με την μελέτη της ΤΥΔΚ Αρκαδίας βά-
σει της οποίας εξεδόθη η υπ΄αριθμόν 055/2004
οικ. Άδεια του πολεοδομικού γραφείου Λαγκα-
δίων, με επίβλεψη του Δήμου μας...”
Μετά την απόφαση αυτή ο Σύνδεσμος μας

προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες και εκτέ-
λεσε πολλές από τις αναφερόμενες εργασίες.
Θεωρούμε χρέος μας να ενημερώσουμε και ε-
πισήμως τον Δήμο (ανεπισήμως η ενημέρωση
είναι προφανής, αφού στο ΔΣ του Δήμου μετέ-
χει και ο πατριώτης μας Αθανάσιος Μπόρας που
μένει μόνιμα στο χωριό και πλέον αυτού στο
Δήμο στέλνεται η εφημερίδα του Συνδέσμου
που αναλυτικά γράφονται όλες οι λεπτομέρειες
που αφορούν στο εν λόγω έργο), για την πο-
ρεία των έργων και να ζητήσουμε την οικονομι-
κή του στήριξη για ολοκλήρωση των εργασιών,
αφού τα οικονομικά του Συνδέσμου από τις
προσφορές των πατριωτών βρίσκονται πλέον
σε αρνητικό ισοζύγιο.
Μέχρι τώρα έχουν γίνει οι εργασίες ενοποίη-

σης της παλαιάς με τη νέα πλατεία, οι εργασίες
χτισίματος και επιχρισμάτων, ηλεκτρολογικών
και υδραυλικών εγκαταστάσεων, τοποθέτησης
πλακιδίων στο δάπεδο και εξωτερικών κουφω-
μάτων αλουμινίου. Έχει διαμορφωθεί το κιό-
σκι στην πλατεία, το οποίο έχει επενδυθεί με
πελεκητή πέτρα, όπως έχει επενδυθεί και όλη
η νότια πλευρά του κτηρίου.
Στην εφημερίδα “Αρτοζήνος” αναγράφονται

αναλυτικά και με χρονολογική σειρά η πορεία
των έργων, οι κατά καιρούς συναντήσεις και
συζητήσεις μελών του ΔΣ του Συνδέσμου με
τις Τοπικές Αρχές, οι συζητήσεις των πατριωτών
σε συνελεύσεις και οι σχετικές αποφάσεις του
ΔΣ του Συνδέσμου. Πλέον αυτών υπάρχει λε-
πτομερέστατη ανάλυση εσόδων και εξόδων.
Το προς διευκρίνιση θέμα αφορά στο παρα-

χωρητήριο από το Δήμο. Ο χώρος της “αίθουσας-
αποθήκης” που διαμορφώθηκε κάτω από την
πλατεία,  βρίσκεται σε δύο επίπεδα που επικοι-
νωνούν μεταξύ τους με εσωτερική σκάλα. Οι ερ-
γασίες που αναφέρθηκαν παραπάνω αφορούν
κυρίως στο επάνω επίπεδο (την πάνω αίθουσα).
Στην κάτω αίθουσα, που είναι περίπου το ήμισυ
της επάνω,  έχει κτισθεί ο εξωτερικός τοίχος, που
κρίθηκε απαραίτητος για να συνεχιστεί το χτί-
σιμο της πέτρας.  Στην απόφαση του Δήμου δεν
διευκρινίζεται αν η παραχώρηση αφορά όλο το
χώρο που διαμορφώθηκαν κάτω από την πλα-
τεία, όπως είχε ζητηθεί από το Σύνδεσμο, ή α-
φορά μόνο την πάνω αίθουσα.
Επειδή οι ασάφεια αυτή μπορεί

να δημιουργήσει παραξηγήσεις,
που σε καμία περίπτωση δεν επι-
θυμούμε, παρακαλούμε θερμά να
μας διευκρινίσετε το παραπάνω ση-
μείο. Αν και η κάτω αίθουσα περι-
λαμβάνεται στο παραχωρητήριο, ο
Σύνδεσμος θα περιλάβει στο μελ-
λοντικό του πρόγραμμα τη συνέχι-
ση των εργασιών και στο χώρο αυ-
τό. Αν ο Δήμος δεν τον παραχωρεί
αναλαμβάνει με δική του ευθύνη,
δικών του μέσων και για δικό του

λογαριασμό, την ολοκλήρωση των εργασιών
του συγκεκριμένου χώρου. Σε κάθε περίπτωση
επείγει η τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμά-
των για να προστατευτεί όλο το κτήριο και να
τεθεί σε λειτουργία. Εξ ίσου επείγον είναι η
διάνοιξη οπών στο βορινό τσιμέντινο τοιχίο,  λό-
γω διαρροής υδάτων και κινδύνου  διάβρωσης
του τοιχίου, σύμφωνα με τη εκτίμηση του επι-
βλέποντος αρχιτέκτονα  μηχανικού Ι. Μαρα-
γκού.
Ο Σύνδεσμος μας σε κάθε περίπτωση επιθυ-

μεί να έχει άριστες σχέσεις με το Δήμο μας, στα
πλαίσια ασφαλώς των διακριτών ρόλων των 2
Φορέων, και τη μέγιστη δυνατή συνεργασία,
ώστε το τελικό αποτέλεσμα των ενεργειών μας
να ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν, στις προσ-
δοκίες των πατριωτών μας Σερβαίων αλλά γενι-
κά και των συνδημοτών μας.

Με εκτίμηση
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου

Θ. Γ. Τρουπής
Ο γραμματέας
Ν. Αρ. Τρουπής

Απάντηση κ. Χριστόπουλου
Στην επιστολή του ο κ. Δήμαρχος για το Ηρώ-

ο, αναφέρεται και στο θέμα αυτό: “...Τέλος για
το θέμα της Αποθήκης-Αίθουσας έχετε στα χέ-
ρια σας την απόφαση του ΔΣ παραχώρησης
και την άδεια οικοδομής, τίποτα άλλο δεν έ-
χουμε να προσθέσουμε”.

Σχόλιο Δ.Σ. Συνδέσμου
Ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε για την απάντηση.

Όλα τα μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου μας που
μετείχαν της συνεδριάσεως της 26/11/09 αντε-
λήφθησαν πως με την απάντησή σας αυτή υ-
πονοείται πως ο Δήμος δεν διεκδικεί τον ισό-
γειο χώρο του κτηρίου και πως η παραχώρηση
αφορά σε όλο το κτήριο, όπως είχε ζητηθεί από
το Συνδέσμου. Κατόπιν αυτού το ΔΣ αποφάσι-
σε να περιλάβει στο πρόγραμμά του και εργα-
σίες στο ισόγειο του κτηρίου. Ωστόσο, αν τυ-
χόν έχετε και την παραμικρή επιφύλαξη, παρα-
καλούμε πολύ να μας ενημερώσετε έγκαιρα,
ώστε να αποφευχθούν τυχόν παραξηγήσεις,
που σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούμε. Αντί-
θετα, επαναλαμβάνουμε πως ο Σύνδεσμος ε-
πιθυμεί να έχει τις καλύτερες δυνατές σχέσεις
με τις εκάστοτε Τοπικές Αρχές, ώστε να υπάρ-
χει ήρεμο και ευχάριστο κλίμα και να ευοδω-
θούν  οι ανιδιοτελείς πολιτιστικοί και κοινωνι-
κοί σκοποί του.
Δεν μας απαντήσατε αν προτίθεσθε να μας

βοηθήσετε (μας το είχατε υποσχεθεί άλλωστε)
για την ολοκλήρωση των εργασιών της αίθου-
σας, ενός χώρου που θα χρησιμοποιεί ασφα-
λώς και ο Δήμος.

Το μαντάτοΤο μαντάτοΤο μαντάτοΤο μαντάτοΤο μαντάτο Μονόπρακτο σκετς του
αείμνηστου λογοτέχνη Θ. Κ. Τρουπή  

ΠΡΟΣΩΠΑ
1. ΓΕΡΟ-ΒΑΣΙΛΗΣ: Πατέρας στρα-

τιώτη του 1940, 65 χρονών, ανάπηρος
του 1912.

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ: Χήρα, νύφη του
Γέρο-Βασίλη, 35 χρονών μαυροντυμέ-
νη.

3. ΓΙΩΡΓΑΙΝΑ: Νύφη του Γέρο- Βα-
σίλη, 25 χρονών, σύζυγος του στρατιώ-
τη.

4. ΓΕΡΟ-ΦΩΤΗΣ: Χωρικός, 65 χρονών.
5. ΒΕΝΕΤΙΑ: Γειτονοπούλα 16 χρονών, ανη-

ψιά του Γ. Βασίλη.
6. ΘΟΔΩΡΗΣ: Γκόνι του Γ. Βασίλη, 8 χρονών,

παιδί της Κωνσταντούς.
7. ΓΕΡΟ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ: Φίλος του Γ. Βα-

σίλη, 65 χρονών, χωρικός.
8. ΠΑΙΔΙΑ: Γειτονόπουλα 10-15 χρονών.
9. ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Χωρικές διαφόρων ηλικιών, ντυ-

μένες σκούρα.
 (Η σκηνή παριστάνει χειμωνιάτικο σπιτιού.

Δεξιά στον τοίχο φωτογραφία στρατιώτη σε κά-
δρο και είσοδος στο κελάρι. Αριστερά το τζάκι.
Στο βάθος είσοδος και παράθυρο στην αυλή στο
δρόμο. Η Κωνσταντού στο κελάρι. Ο Γ. Βασίλης
κοντά στο τζάκι. Κάνει κρύο. Στο παράθυρο ψιλο-
χιονίζει. Κάτω απ΄το παράθυρο σκεπασμένη κού-
νια μωρού που κοιμάται. Ο Θοδωρής παίζει αμέ-
ριμνος κοντά στο Γ. Βασίλη).

 ΣΚΗΝΗ Α΄
Γ. ΒΑΣ. (σκεφτικός).  Νύφη!... Ε, νύφη!..
ΚΩΝΣ: Εδώ πατέρα!...Τι θέλεις;
Γ. ΒΑΣ. Που είσαι; Τι φτιάνεις;
ΚΩΝΣ: (Μπαίνοντας). Μια μπουκιά κουλούρα

λειψή ζύμωσα για την αφεντιά σου. Ξεράθηκε το ψω-
μί, πατέρα, δεν είναι για τα δόντια σου... Τράβα τη
θράκα να τη ρίξω στα κάρβουνα...

Γ. ΒΑΣ: Δεν μου κάνει όρεξη για τίποτα.
ΚΩΝΣ: Η κουλουρίτσα θα σου νοστιμίσει...
Γ. ΒΑΣ: Να ιδούμε!... Αν δεν έχουμε και σήμερα

γράμμα...
ΚΩΝΣ: Μη κακοβάνεις πατέρα. Πόλεμος γίνε-

ται, δε λέω... μα και τα γράμματα παραπεύτουνε...
Και που να βρουν καιρό οι στρατιώτες για γραφές;...

 Γ. ΒΑΣ: Ναι... μα ίσαμε την περασμένη Δευτέρα
παίρναμε γράμματά του ταχτικά. Δύο-τρία τη βδο-
μάδα... Και πάνε τώρα... δεκαπέντε ημέρες και τίπο-
τα! Πως να μην κακοβάλλω; Τούτος ήταν ταχτικός!...
Όλα παραπέφτουν του δικού μας;...

ΚΩΝΣ: Για υπομόνεψε. Όπου νάναι θάρθει η
Γιώργαινα... Μπορεί νάχουμε σήμερα.

Γ. ΒΑΣΙΛΗΣ: Ας κάμω κι αλλιώς σαν μπορώ...
(σιγή, καμπανοχτύπημα). Τι τρέχει;

(φωνές έξω από τη σκηνή... μπαίνει η Βενετία).
 ΣΚΗΝΗ Β΄
ΒΕΝ: Πήραμε την Κλεισούρα!  Πήραμε την Κλει-

σούρα! (χοροπηδητά)                        
Γ. ΒΑΣ: Είδες τη θεια σου;
ΒΕΝ:Στο δρόμο είναι, έρχεται... Ζήτω ω ω! 
Γ. ΒΑΣ: Φέρνει γράμμα;
ΒΕΝ: Δεν είδα, δεν ξέρω. Θα τους ρίξουμε στην

θάλασσα! Τη Λαμπρή θα μπούμε στη Ρώμη! Θα ταγί-
σουμε ξινισμένη μακαρονάδα το Ντούτσε! Το ρα-
διόφωνο λέει πως όλος ο κόσμος θαυμάζει τα παλικά-
ρια μας. Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι μας ζηλεύουνε για τις
μεγάλες νίκες. Οι ήρωες, λένε, πολεμούν σαν Έλλη-
νες! (τραγουδάει)

.”Παιδιά της Ελλάδας παιδιά, που σκληρά πο-
λεμάτε πάνω στα βουνά....”

Γ. ΒΑΣ: Καλά... Καλά... Για πετάξου να δεις έρχε-
ται η θεια σου...

ΒΕΝ: Έρχεται σας είπα ... Νάτη!...΄
 ΣΚΗΝΗ Γ΄
ΓΙΩΡΓ: (Μπαίνει περίλυπη).
Γ. ΒΑΣ: Γράμμα;       
ΓΙΩΡΓ: Δεν είχαμε... (ξεσκεπάζει, βλέπει και

ξανασκεπάζει την κούνια με το μωρό).
Γ. ΒΑΣ: Ήσουν στη μοιρασιά; Μην το πήρε άλ-

λος να το φέρει;
ΓΙΩΡΓ:  Τώρα ήρθε ο ταχυδρόμος. Τίποτα! Ά-

δειασε μια τσάντα γράμματα...Κι εμείς...
Γ. ΒΑΣ: Σε καλό του! Έπρεπε νάχει λάβει τώρα

τα πλεχτά που του στείλαμε... Πάνε τόσες μέ-
ρες!...       

ΓΙΩΡΓ: Δεν ξέρω!... Χίλια δυο βάνει ο νους μου....
είναι γρουσουζιά... Παιχνίδι είναι ο πόλεμος;

Γ. ΒΑΣ: Οι άλλοι τ΄ανοίξανε τα γράμματα; Μην
έγραφε κάνας άλλος νέα του;          

ΓΙΩΡΓ:  Ούτε ο Γιάννης, ούτε ο Δημήτρης έγραφε
για τον δικόνε μας τίποτα... Προχτές κάτι αναμάση-
σε η Γιαννιά μα δε μου το ξεκαθάρισε...(Φωνές)

Γ. ΒΑΣ:  Ποιος είναι; Τι γίνεται; Για
ιδές.

ΚΩΝΣ: (Βλέπει έξω από το παρά-
θυρο). Ο παπάς... ο πρόεδρος... ο δά-
σκαλος... ο γέρο Φώτης... κατεβαίνουν
κατά δω...

Γ. ΒΑΣ: Που πάνε;
ΚΩΝΣ: Κάτω έρχονται
Γ. ΒΑΣ: Κακό σημάδι...

ΚΩΝΣ: Μπήκαν στην αυλή... εδώ έρχονται...
Γ. ΒΑΣ: (περίλυπος). Κι άλλο πικρό ποτήρι! Για-

τί; Γιατί;;
 ΣΚΗΝΗ Δ΄
Γ. ΦΩΤ: (προβάλλει στην πόρτα που ανοίγει η

Κωνσταντού). Καλημέρα Βασίλη... Πως παν τα γε-
ράματα;

Γ. ΒΑΣ: Μην μπαίνεις Φώτη, δεν θέλω παρηγο-
ριές...     

Γ. ΦΩΤ:  Δεν είμαι μοναχός μου...
Γ. ΒΑΣ: Ξέρω... ξέρω... Μην μπαίνετε...
ΚΩΝΣ-ΓΙΩΡ: Πατέρα! Πατέρα!
Γ. ΒΑΣ: Σωπάστε σεις! Κι αν έχετε δάκρυα κλαύ-

τε!... Πάει και ο Γιώρης μου! Πάει το παιδί μου! Πάει
και η στερνή μου ελπίδα!... Γιατί όλη η πίκρα του
ντουνιά στη δική μου ζήση;...

ΚΩΝΣ-ΓΙΩΡΓ: Μπάρμπα Φώτη!
Γ. ΦΩΤ: Υπομονή! Είπανε πως λαβώθηκε αλα-

φρά και τον στείλανε πίσω στα Γιάννενα...
ΓΙΩΡΓ: Όχι... δεν είναι αλήθεια!
Γ. ΒΑΣ: Είναι νύφη! Είναι!  Είναι σκοτωμένος! Λα-

βωμένος θάγραφε! Πάει... Και τούτοι μας ανεβάζου-
νε σκαλί-σκαλί στο κακό μαντάτο... Κλαύτε τον! Μοι-
ρολογείστε τον δίχως φωνές κι αντάρες! Πάρτε τον
από εκεί (δείχνει τη φωτογραφία) Πάρτε τον! Μη
βλέπω... Δεν το μπορώ...

ΓΙΩΡΓ: (αγκαλιάζοντας τη φωτογραφία).Γιώρ-
γη μου!... Όχι!... Όχι!...

Γ. ΒΑΣ: Αν μ αγαπάς, Φώτη, πισοπάτα. Πάρε τη
συντροφιά σου και τραβάτε, στις φαμελιές σας... Δεν
ξέρετε κανείς σας από αξαμιές, από βόλια και από
χάρο... παρηγοράω σαν και σας... Μονάχα, αν ιδείς
πουθενά τον Κωνσταντή πέστου νάρθει... Εκείνος γεύ-
τηκε του πολέμου τα ...καλά  και ξέρει... Τραβάτε...
Μη στεκόσαστε... είναι ντροπής πράγμα για μένα...
να σας κρατώ στο χαγιάτι... Άντεστε στο καλό...  

Γ. ΦΩΤ:  Όπως θες... Ο Θεός να σας παρηγορή-
σει... Ο παπάς σου φέρνει τον Κωνσταντή... Υπομο-
νή... (φεύγει)

Γ. ΒΑΣ: Ναι ... στο καλό....
 ΣΚΗΝΗ Ε΄
Γ. ΚΩΝΣ: Κουράγιο, Βασίλη... Κουράγιο, ρε, Έλ-

ληνες γεννήσαμε. Τόχει η μοίρα του τόπου μας να
πληρώνει την κάθε ώρα της λευτεριά του  με καντά-
ρια αίματα και με  ποτάμια δάκρυα... Κουράγιο!...
Προχτές με παρηγόραγες εσύ για το Διαμαντή μου...
σήμερα σε παρηγοράω εγώ... την άλλη ο άλλος... Νά-
ναι καλά τα γκόνια μας.... Δεν κλείσανε τα σπίτια
μας... Άλλοι ξεκληρίσανε από μπίτι! (χαμηλόφωνα) 

Στον Άραξο χτες ρίξανε μπόμπες στα έργα... ιτα-
λικά αεροπλάνα και πάνε του Νικολάκη του Πετρό-
πουλου τα παιδιά και τα τρία! Πάνε φαμελίτες αν-
θρώποι! Μικροπατεράδες! Τους το κρατούνε οι αρ-
χές ακόμα μυστικό!...

Γ. ΒΑΣΙΛΗΣ: Καρδιά, κατακαημένε Νικολάκη...
Καρδιά! ́ Εβαψες τη Μικρασία με το αίμα του Αγγελή
σου... Τώρα κολύμπησες το Μοριά στο αίμα... Καρ-
διά!...

ΚΩΝΣ: Ο πόλεμος!
ΓΙΩΡΓ: Οι καταραμένοι! (κλαίνε βουβά. Ο Θο-

δωρής περίλυπος στα γόνατα του παππού του Γ.
Βασίλη).

Γ. ΒΑΣ: Ο παππούλης μου σακάτης γύρισε από
το Μεσολόγγι. Ο πατέρας μου φυλάει το Δομοκό.
Ο αδερφός μου ο λοχαγός έμεινε στα βουνά της
Μικρασίας. Το πρώτο μου παιδί ο Θοδωρής έμεινε
να κρατεί συντροφιά του μπάρμπα του στο Αφιόν
Καραχισάρ. Ο Μήτσιος μου γύρισε από τη Σμύρνη
με μισό πνευμόνι... Τούτος τώρα στην Κλεισούρα...
Σαράντα χρονών έχασα τη μάνα τους... τάπλυνα...
τάλουσα... τα μπάλωσα... τα ξεψείριασα... και  τά-
στειλα μπροστά από μένα... κόντρα στις βουλές του
θεού και της πλάσης... Ποιος θα προστατέψει τού-
τα τα ορφανά, Κωνσταντή;; Τα ορφανά του Ιταλού,
Κωνσταντή; Ποιός; Με τι πόδια; Μου τα σάπισαν
τα μπιζάνια...

Γ. ΚΩΝΣ: Εμείς Βασίλη!... Εσύ Βασίλη! Θα σφί-
ξεις δόντια και καρδιά και θα αρχίσεις από ξαρ-
χής...Μάζεψε ότι σ΄απόμεινε ακόμα και αγάντα!...
(Γ. Βασίλης και Γ. Κωνσταντής αγκαλιάζονται,
δακρύζουν...).

Γ. ΒΑΣ: Το κουράγιο το λοιπόν, το γιατρικό...
συνέχεια στη σελ. 12
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Tα Οικονομικά μας

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ

AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑAΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑAΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑAΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑAΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
151002101091057151002101091057151002101091057151002101091057151002101091057

ΕΣΟΔΑ 1-9-2009 έως 26-11-09
385 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
Στη μνήμη Φωτ. Ααναστασοπούλου ............ 50
386 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Στη μνήμη Φωτ. Ααναστασοπούλου ............ 50
376 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Στη μνήμη Φωτ. Ααναστασοπούλου .......... 200
379 ΑΝΩΝΥΜΟΣ (Από Χολαργό) ........... 50
374 ΒΕΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Ν. ....................... 20
1096 ΔΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
             Στη μνήμη Νικ.Βαλιανάτου ............ 50
1097 ΔΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Για βραβεία
      επιτυχόντων στην Ιατρική Σχολή ....... 600
1095 ΔΑΡΑΣ ΣΤΑΘΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ,
        ΔΑΡΑ ΧΡΙΣΤ., Μνήμη Ν. Βαλιανάτου .. 400
1193 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΑΤΣΩ ............... 50
1186 ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ........................ 50
383 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ............. 150
378 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ . 50
380 ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΚΩΣΤΑΣ ..... 100
723 ΜΑΡΑΓΚΟΥ-ΒΕΡΓΟΥ ΚΑΝΕΛΑ.
Μνήμη Γ. Σκούρου, Νίκης Μπόρα .............. 50
377 ΝΙΚΟΣ-ΜΙΧΑΛΗΣ-ΣΤΑΘΙΑ ΣΧΙΖΑ
Μνήμη Ι. Τρουπή  και Φωτ. Αναστασ/λου .... 300
381 ΝΤΑΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Συνδρ. 100
Μνήμη Γ. Αναστασόπουλου  100 = .......... 200
1189 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ .............. 60
1187 ΠΑΤΕΛΑΡΟΥ ΜΟΙΡΑ ........................ 50
382 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ............. 30
1190 ΣΤΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .................... 30
1192 ΣΤΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ............................... 30
1191 ΣΤΡΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ......................... 30
778 ΣΧΙΖΑΣ Δ.ΓΙΑΝΝΗΣ ......................... 20
375 ΤΡΟΥΠΗ- ΧΑΙΔΑ ΦΑΝΗ
Στη μνήμη του πατέρα της Ι.Τρουπή ........ 100
384 ΤΡΟΥΠΗΣ Γ. ΘΕΟΔ.
Στη μνήμη Ι. Τρουπή  και Φωτ. Αναστασ/λου . 100
387 ΤΡΟΥΠΗΣ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Στη μνήμη Ι. Τρουπή  και Φωτ. Αναστασ/λου . 100

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΣΟΔΩΝ .................. 2.920
  Σημ. Τα ονόματα συνδρομητών μέσω Τραπέζης
για το  Μήνα Νοέμβριο θα δημοσιευθούν στο επό-
μενο φύλλο του Αρτοζηνου, που θα μας δώσει
ενημέρωση η Τράπεζα.

 ΕΞΟΔΑ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
1) Πολιτιστικό Κέντρο
64 Δημ.Μπάρδος (εργολάβος) .......... 501
67 Ν.Φυσίκας  Ηλεκτρολογικά ............. 34
68 Μουρδουκούτας. Ντουλάπια ......... 510
69 Μάρμαρα σκάλας, Βλάμης ............ 501
74 Βλάμης Ευάγ.  (Μεταφορές) ......... 125
75 Βλάμης Αθαν. (Μάρμαρα) ............. 800
71 Υλικά για σκάλα ............................ 137
73 Διαμαντής Χ. (χρώματα) ................. 20
76 Προκαταβολή πόρτες .................... 200
72 Αφοι Παναγιωτόπουλοι ................... 63
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΠΟΛ. ΚΕΝΤΡΟ ................ 2.891
2) Λοιπά έξοδα
65, 66  Εφημερίδα φ.174 ......................... 758
70 ΔΕΗ ................................................. 35
77 Ιστοσελίδα servou.gr (server) ........ 132
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ........................ 925

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ........ 3.816

συνέχεια από τη σελ.1

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΣ ΕΚΛΕΙΣΕ
ΤΑ 87 ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ

Όλες οι διοικήσεις είναι αξιέπαινες και κανέ-
νας  δεν έχει δικαίωμα να κατηγορήσει καμία
(και κανένα μέλος του ΔΣ) για ότι έκανε (ή και για
ότι δεν έκανε), εφόσον όλα έγιναν εθελοντικά
και με διάθεση προσφοράς. Και αν ακόμη υπο-
θέσουμε πως κάποιο ΔΣ δεν παρήγαγε αξιόλογο
“χειροπιαστό” έργο,  το γεγονός και μόνο ότι
“κράτησε” το Σύνδεσμο και δεν τον άφησε να
διαλυθεί είναι πολύ σημαντικό.
Αντιπαραθέσεις υπήρχαν πάντοτε (ίδιον άλ-

λωστε της φυλής μας), σε διάφορους τόνους
και για διάφορα θέματα, είτε μέσα στα ΔΣ και
στις Γ/Σ, είτε γενικά μεταξύ των πατριωτών. Αυ-
τό είναι υγιές φαινόμενο, αποδεκτό  και απόλυ-
τα δημοκρατικό. Όμως οι αποφάσεις των ορ-
γάνων του Συνδέσμου, που λαμβάνονται με  δη-
μοκρατικές διαδικασίες, πρέπει να γίνονται σε-
βαστές από όλους, άσχετα αν συμφωνεί ή δια-
φωνεί κάποιος με μια απόφαση.
Είναι αυτονόητο πως τα δικαιώματα κάθε Σερ-

βαίου  φτάνουν μέχρι εκεί, που αρχίζουν τα δι-
καιώματα του άλλου Σερβαίου. Κανείς δεν είναι
“υπεράνω όλων”.  Αν δεν υπάρχει αυτός ο σεβα-
σμός οι πατριώτες διαρκώς θα απογοητεύονται
και θα αποστασιοποιούνται από τα συλλογικά
μας και ο Σύνδεσμος σταδιακά θα οδηγηθεί σε
απραξία ή ακόμη και σε διάλυση, πράγμα που
πιστεύουμε πως κανείς δεν θέλει.
Είναι γνωστό πως με το “ζόρι” και τις παρα-

κλήσεις συμμετέχουν οι πατριώτες στις αρχαι-
ρεσίες του Συνδέσμου. Μακάρι να διαμορφω-
θούν έτσι οι συνθήκες στο μέλλον ώστε να υ-
πάρξει πραγματικό ενδιαφέρον για συμμετοχή
στη διοίκηση του σωματείου, κυρίως από ό-
σους δεν είχαν μέχρι σήμερα αυτή την ευκαιρία.
Όλοι οι Σερβαίοι δεν έχουν  αυτό το χρέος

της προσφοράς;
Από την άλλη πλευρά τα μέλη των ΔΣ  πρέπει

σταδιακά να εναλλάσσονται, ώστε να δοθεί η
ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους πα-
τριώτες -κυρίως νεότερους- να βρεθούν σε μια
τέτοια τιμητική θέση και να ευτυχίσουν να
προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους, για το
καλό όλων των συμπατριωτών τους. Κανείς τέ-
λος ας μην ξεχνάει πως η ιστορία του χωριού θα
κρίνει αμερόληπτα όλους τους πατριώτες και θα
αποδώσει στον καθένα ότι του ανήκει. Και αν
υποθέσουμε πως κάποιος αδικήθηκε σε κάποια
φάση για το έργο που πρόσφερε, είναι βέβαιο
πως η ιστορία θα τον δικαιώσει.

×ñüíéá ðïëëÜ óôïí ðáôñéùôéêü ìáò Óýí-
äåóìï.

(Õ.Ã. Ôïí ÍïÝìâñéï ôïõ 1984 Ýãéíå ôñï-
ðïðïßçóç ôïõ êáôáóôáôéêïý ôïõ ÓõíäÝóìïõ.
Åßíáé êáéñüò íá ãßíåé íÝá ôñïðïðïßçóç, þ-
óôå íá åêóõã÷ñïíéóèåß ôï êáôáóôáôéêü êáé
ðëÝïí áõôïý íá ðåñéëÜâåé êáíïíéóìü ëåé-
ôïõñãßáò ôïõ Ðïëéôéóôéêïý ÊÝíôñïõ êáé ü-
ñïõò ëåéôïõñãßáò ôçò éóôïóåëßäáò servou.gr
Èá ãßíåé ðñïóðÜèåéá óôï åðüìåíï öýëëï ôïõ
ÁñôïæÞíïõ íá äçìïóéåõèïýí ôá ó÷åôéêÜ êåß-
ìåíá þóôå óôçí åðüìåíç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç
íá øçöéóôåß ç ôñïðïðïßçóç ôïõ êáôáóôáôé-
êïý).

Στη συνεδρίαση
αυτή το μέλος του ΔΣ
Γιάννης Ν. Βέργος ε-
νημέρωσε ότι τοπο-
θέτησε  τα μάρμαρα
στη σκάλα (από την
πάνω αίθουσα προς το
κιόσκι) και όταν στε-
γνώσουν, θα καθαρί-
σει τα σκαλοπάτια και

θα τα περάσει ειδικό λάδι. (Η εργασία είναι προ-
σφορά του Γιάννη στους πατριώτες).
Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΔΣ Θ. Τρουπής

έθεσε στην κρίση του ΔΣ επιστολή προς το Δή-
μο Ηραίας -με κοινοποίηση στο Τοπικό Συμ-
βούλιο του χωριού- με την οποία ενημερώνε-
ται το ΔΣ του Δήμου για την πορεία των εργα-
σιών στην αίθουσα-αποθήκη, και ζητείται η οι-
κονομική του στήριξη. Ακόμη ζητείται διευκρί-
νιση σε μια ασάφεια του παραχωρητηρίου. Η
επιστολή (δημοσιεύεται σε άλλη σελίδα) ε-
γκρίθηκε από τα μέλη του ΔΣ.
Ο πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε τα μέλη ότι

απέστειλε συγχαρητήριες επιστολές στους 3
 βουλευτές  Αρκαδίας, που εκλέχτηκαν στις
πρόσφατες εθνικές εκλογές.
Το μέλος του ΔΣ κ. Ιωάννης Χρονόπουλος,

ανέγνωσε επιστολή, που  ως ιδιώτης έστειλε
στο Δήμαρχο κ. Σ. Χριστόπουλο τον περασμέ-
νο Μάιο, με αίτημα τη βελτίωση του δρόμου 
Σέρβου-Αετοράχη και την υδροδότηση του Συ-
νοικισμού Αράπηδες. Εξέφρασε την βαθιά του
λύπη, πικρία και απογοήτευση γιατί ο κ. Δή-
μαρχος δεν του απάντησε  ακόμη. Ο αντιπρόε-
δρος Ι. Ν. Βέργος ενημέρωσε τέλος το ΔΣ ότι ο
πρόεδρος του Τοπι-
κού Διαμερίσματος
του χωριού κ. Ι. Θ.
Σχίζας του έδωσε
την απόφαση των
μελών του ΤΔ σχε-
τικά με την αναγρα-
φή των ονομάτων
των πεσόντων στο
Ηρώο του χωριού.
Το θέμα συζητήθη-
κε, εκφράστηκαν οι
απόψεις των μελών
και εξουσιοδοτήθη-
κε ο πρόεδρος να στείλει σχετική απάντηση.
Νέα συνεδρίαση του ΔΣ έγινε στις 26 Νοεμ-

βρίου 2009. Συζητήθηκε πάλι η πορεία της υγεί-
ας του Ηλία Χειμώνα και όλοι εκφράσαμε τις
καλύτερες ευχές μας. Πριν την συζήτηση των
θεμάτων της ημερησίας διάταξης ο πρόεδρος
ανέφερε πως στις 22 Νοεμβρίου ο Σύνδεσμός
μας έκλεισε 87 χρόνια λειτουργίας, πράγ-

μα που πρέπει να κάνει όλους τους Σερβαί-
ους υπερήφανους για το Σύνδεσμό τους.
Όλα τα μέλη ευχήθηκαν να τα ...χιλιάσει.

 Στη συνέχεια  έγινε ανασκόπηση της πο-
ρείας των εργασιών στο Π. Κέντρο. Αναφέρ-
θηκε πως ο αλουμινάς ολοκλήρωσε τις ερ-
γασίες και παρέδωσε το έργο και ο εργολά-
βος Δημήτρης τελειώνει σύντομα τις συμ-
φωνηθεί-
σες εργα-
σίες .  Ε-
πίσης α-
ν αφ έ ρ -
θηκε πως
π α ρ α γ -
γ έ λ θ η -
καν από
αρμόδια
επιτροπή
του ΔΣ οι
5 εσω-
τ ερ ι κ έ ς
π ό ρ τ ε ς
(λουστραρισμένες) τις οποίες προσφέρθη-
κε να μεταφέρει στο χωριό και να τις τοπο-
θετήσει δωρεάν ο αντιπρόεδρος Ι. Ν. Βέρ-
γος. Το ΔΣ εξέφρασε στον αντιπρόεδρο τις
ευχαριστίες του για την πολύπλευρη
προσφορά του σε εργασίες στο Κέντρο (ο
ίδιος τοποθέτησε και τα πλακάκια στην
κουζίνα)  και ευχήθηκε το παράδειγμά του
να το μιμηθούν και άλλοι πατριώτες.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανέγνωσε επιστο-

λή-απάντηση  του δημάρχου Ηραίας κ. Χριστό-
πουλου, σχετικά με το Ηρώο του χωριού και το
παραχωρητήριο της αίθουσας-Αποθήκης. Α-

ντηλλάγησαν
απόψεις και για
τα δύο θέματα
και διαμορφώ-
θηκε το κείμενο
απάντησης ,
που δημοσιεύ-
εται σε άλλη
σελίδα. Κατό-
πιν της απάντη-
σης του κ. Δη-
μάρχου το ΔΣ
θεωρεί πως έχει
στη δικαιοδοσί-
α του και την

αίθουσα του ισογείου και εκφράστηκε η άπο-
ψη να δοθεί προτεραιότητα στην τοποθέτηση
αλουμινίων στην πόρτα και στα παράθυρα (ί-
δια με εκείνα του Α ορόφου) για να κλείσει και
να προστατευθεί το κτήριο.
Τέλος συζητήθηκαν λεπτομέρειες για την εκ-

δήλωση της κοπής της πίτας.

συνέχεια από τη σελ. 1
NΕΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 26/11/09

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009
Το θέμα των εκλογών της 4ης Οκτωβρίου

2009 είναι πλέον ανεπίκαιρο. Όμως για να
υπάρχουν κάποια στοιχεία στην εφημερίδα
μας για το μέλλον, θα αναφέρουμε τα πλέον
σημαντικά.
Στο χωριό μας Σέρβου οι εκλογές διεξή-

χθησαν με απόλυτη ηρεμία. Στους εκλογι-
κούς καταλόγους ήσαν εγγεγραμμένα 435
άτομα (+1 ο δικ. αντιπρόσωπος). Ψήφισαν
212. Τα στοιχεία φαίνονται στον πίνακα. Οι
αριθμοί στις παρενθέσεις αντιστοιχούν στα
ποσοστά που είχαν πάρει τα κόμματα το
2007. Τους περισσότερους ψήφους στο χω-
ριό μας πήραν από το ΠΑΣΟΚ ο Ρέππας 49,
ο Γιανόπουλος 29, ο Κωνσταντινόπουλος
29 και από τη ΝΔ ο Λυκουρέντζος 15 και ο
Κωστόπουλος 15. Στην Αρκαδία εξελέγη-
σαν από το ΠΑΣΟΚ οι Ρέππας και Κωνστα-
ντινόπουλος και από τη ΝΔ ο Λυκουρέντζος.
Το 2007 είχαν εκλεγεί από τη ΝΔ οι Λυκου-
ρέντζος και Τατούλης και από το ΠΑΣΟΚ ο
Ρέππας.  
Το 2007, επί 222 έγκυρων ψηφοδελτίων

στου Σέρβου, το ΠΑΣΟΚ πήρε 117 ψήφους,
η ΝΔ 67, το ΚΚΕ 13, ο ΣΥΡΙΖΑ 11 και το
ΛΑΟΣ 8.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1958
Ο Γιώργος του Μήτσιου Βέργου είχε κα-

τέβει στο χωριό για να ψηφίσει στις τελευ-
ταίες εκλογές. Με αυτή την ευκαιρία θυ-
μήθηκε ένα περιστατικό που έζησε στις ε-
κλογές του 1958, με τον Γ. Τερζή και το
βουλευτή Η. Παπαηλίου, που αξίζει να το
περιγράψουμε.
Εκείνη την εποχή οι πολιτευτές γνωρί-

ζονταν ποιό πολύ με τους χωριάτες και ή-
ξεραν περίπου προς τα που γέρνει ο καθέ-
νας.
Πήγε λοιπόν ο Παπαηλίου (υποψήφιος

και πανίσχυρος της δεξιάς παράταξης)
προεκλογικά στο χωριό. Μπήκε στο καφε-
νείο του Παναγή Παναγόπουλου (παππού
του σημερινού προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάν-
νη Παναγόπουλου) χαιρέτησε όσους ήσαν
μέσα, κάθισε σε ένα τραπέζι και όπως συ-
νηθιζόταν, παράγγειλε στον καφετζή να
τους κεράσει όλους.
Ο Γ. Τερζής (γνωστός και δυναμικός α-

ριστερός, με αγώνες και θυσίες) απευθύ-
νεται κάποια στιγμή στον υποψήφιο βου-
λευτή και ακολούθησε ένας διάλογος, κά-
πως έτσι:

-Θέλω να μου δώσεις ψηφοδέλτια να
σε ψηφίσω Λιά.

-Θα με ψηφίσεις εσύ Γιώρη;
-Γιατί να μη σε ψηφίσω; Που θα βρω

καλύτερο;
(Δίνει εντολή ο υποψήφιος στον οδηγό

του αυτοκινήτου του και αμέσως αυτός
τρέχοντας πάει και φέρνει κάμποσα ψηφο-
δέλτια. Παίρνει μερικά ο Τερζής, διάβασε
το περιεχόμενο και απευθυνόμενος στον
υποψήφιο βουλευτή του λέει):

Που τα πουλάνε κουράγιο και υπομονή; Που;
 ΣΚΗΝΗ ΣΤ
(Μπαίνει μια ομάδα από παιδιά και μερικές

γυναίκες μαυροφορεμένες).
Γ. ΒΑΣ: Να τραγουδήσουμε τα παιδιά μας Κων-

σταντή;
Γ.ΚΩΝΣ: Με γκαρδιώνεις Βασίλη... Να τους

τραγουδήσουμε, μπρε Έλληνα!....(Τραγουδούν ό-
λοι):
 Ν΄αυτού ψηλά στα κρυάκουρα,που γείρτε το πλευ-
ρό σας
Πούπουλο νάναι ο ύπνος σας και μέλι τ όνειρό σας.
Τη λευτεριά μας γράψατε με αίμα και δεν σβήνει.
Θα σας κρατεί στην αγκαλιά αιώνια η Ρωμιοσύνη.
 

ΤΟ ΕΚΚΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Αποφάσισε τη συνέχιση  της αγιογράφησης

του Ι. Ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου και κά-
νει έκκληση σε ευσεβείς πατριώτες που έχουν
τη δυνατότητα προσφοράς, να τύχουν της ευλο-
γίας της Παναγίας.

Ευχαριστεί τον κ. Γ. Ν. Κωνσταντόπουλο, που
αφιλοκερδώς τοποθέτησε αλουμινένια παράθυ-
ρα στο Ιατρείο του χωριού.

Ενημερώνει πως η οικογένεια Β. Δάρα κατέ-
θεσε απευθείας στην Εκκλησία το ποσό των 300
ευρώ στη μνήμη της Αγγελικής (Κούλας) Δάρα.

 Ι. Χρονόπουλος                         Θ. Τρουπής

Το μαντάτοΤο μαντάτοΤο μαντάτοΤο μαντάτοΤο μαντάτο
συνέχεια από τη σελ.11

-Τώρα που θα σε ψηφίσω δεν είμαι κου-
μουνιστής. Έτσι δεν είναι;
Αν όμως δεν σε ψηφίσω, είμαι κουμου-

νιστής...
Κόκαλο ο υποψήφιος και εν συνεχεία

βουλευτής.
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Άγιος Νεκτάριος
Άγιοι Θεόδωροι

συνέχεια στη σελ.2

Της Σύνταξης

“Χαίρομαι που σας βλέπω μονοιασμένους”
ΕΙΝΑΙ  η φράση που ακούσαμε από το στόμα του

προέδρου του ΤΣ του χωριού, Γιάννη Θ. Σχίζα, στην
κοπή της πίτας του Συνδέσμου μας. Μια φράση με ιδιαί-
τερη σημασία γιατί ειπώθηκε από έναν άνθρωπο που
ζει σχεδόν μόνιμα στο χωριό και που είναι γνωστή η
προσφορά του, τόσο ως προέδρου όσο και ως μέλους
του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Μια φράση πάνω στην
οποία στηρίζεται όχι μόνο η ύπαρξη του ιστορικού μας
σωματείου αλλά η παραγωγή κάποιου αξιόλογου συλ-
λογικού έργου.
ΧΩΡΙΣ “ομόνοια” έργο δεν μπορεί να παραχθεί. Αντί-

θετα υπάρχει ο κίνδυνος να αδρανήσει ο Σύνδεσμος,
ενδεχομένως και να οδηγηθεί σταδιακά σε διάλυση. Δεν
υπάρχει αμφιβολία πως όλοι οι πατριώτες χαίρονται να
βλέπουν τους ανθρώπους, που ασχολούνται με τα “κοι-
νά” του χωριού να είναι μονοιασμένοι, γιατί αν μη τι
άλλο δημιουργείται ευχάριστο κλίμα, πράγμα που όλοι

το έχουμε ανάγκη σήμερα,
με τα τόσα προβλήματα της
καθημερινότητας που αντι-
μετωπίζουμε όλοι.
ΜΑΓΙΚΕΣ συνταγές “ομό-

νοιας” προφανώς δεν υπάρ-
χουν. Υπάρχει όμως η πραγ-
ματική αγάπη για τον τόπο
που γεννηθήκαμε, η συμπό-
νια για τον συγχωριανό μας,
το “καλώς νοούμενο” συμ-
φέρον του Συνδέσμου, οι
βασικές ανθρώπινες αξίες
και δημοκρατικές αρχές, πα-
ράγοντες που αν τους λά-
βουμε υπόψιν στη “συλλο-
γική” μας συμπεριφορά,

μπορούμε να προσεγγίσουμε τον παραπάνω στόχο, που
έκανε τον πρόεδρο και “όχι μόνο” να είναι χαρούμενος.

 Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ μας, στα 88 χρόνια λειτουργίας του,
έχει προσφέρει σημαντικό έργο στο χωριό και στους
πατριώτες. Ευχή όλων είναι να συνεχίσει να προσφέρει
ανάλογο ή και περισσότερο έργο. Για να γίνει αυτό πρέ-
πει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, που θεωρού-
με σκόπιμο να επαναλάβουμε, όχι γιατί είναι άγνωστες,
αλλά για να τις θυμίσουμε ξανά και να πειστούμε όλοι
πως πρέπει να τις εφαρμόζουμε, για το καλό του Συν-
δέσμου και όλων των Σερβαίων.
ΑΠΟ την μέχρι τώρα εμπειρία μας στα συλλογικά πράγ-

ματα, θεωρούμε πως με τα σημερινά δεδομένα, για να
πάει μπροστά ο Σύνδεσμος “εν ομονοία” και να αποδώ-
σει το μέγιστο των δυνατοτήτων του,  πρέπει να εφαρ-
μόζονται τουλάχιστον οι 2 παρακάτω βασικές αρχές:

1) ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ απόλυτος σεβασμός (σε ότι αφορά στα
συλλογικά μας πράγματα), τόσο στην άποψη του “άλ-
λου” όσο και στις αποφάσεις των οργάνων του Συνδέ-
σμου, που είναι η Γ. Συνέλευση και το ΔΣ. Αν κάποιος δεν
αποδέχεται  τις αποφάσεις της πλειοψηφίας αυτών των
οργάνων και επιμένει (μάλιστα με όχι ήρεμο και ευγενικό
τρόπο) να γίνει το δικό του, τότε ηθελημένα ή άθελά του
προσφέρει αρνητικές υπηρεσίες στο Σύνδεσμο και οδη-
γεί τα πράγματα σε κατεύθυνση αντίθετη από αυτή που
έκανε τον πρόεδρο να αισθάνεται χαρούμενος. Αν μάλι-
στα δεν έχει την πρόθεση να αναλάβει ενεργό ρόλο και
να αποδείξει στην πράξη την ορθότητα της θέσης του
τότε .... Είναι αυτονόητο πως πρώτοι που πρέπει να δεί-
χνουν το καλό παράδειγμα, είναι τα εκάστοτε μέλη των
ΔΣ. Σε κάθε περίπτωση πάντως, θα ήταν ευχής έργο και
θα τύγχανε της αποδοχής πάντων, αν αυτός που προτεί-
νει κάτι θα αναλάμβανε ο ίδιος τις αναγκαίες πρωτοβουλί-
ες (όχι με λόγια) να φέρει εις πέρας τις προτάσεις του.

2) ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ όλοι οι Σερβαίοι να προ-
σφέρουμε όσο μπορούμε περισσότερες και καλύτερες
υπηρεσίες στο Σύνδεσμο (οικονομική βοήθεια, προσω-
πική εργασία, προσφορά των ειδικών μας γνώσεων και
εμπειριών κλπ), χωρίς να περιμένουμε (και πολύ περισ-
σότερο να απαιτούμε) κάτι από το Σύνδεσμο. Είναι αυ-
τονόητο πως η προσφορά όλων μας πρέπει να γίνεται
σε εθελοντική βάση και χωρίς ιδιοτέλεια.

Συνέχεια  στη σελ. 8

Ο πρώτος τυχερός της χρονιάς,
πρόεδρος του ΤΣ του χωριού

Ι. Θ. Σχίζας

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ
ÓÅ ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ

Ôï ÄÓ ôïõ ÓõíäÝóìïõ êáëåß ôïõò ðáôñéþôåò óå Å-
ÊÔÁÊÔÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ-ÊÁÔÁÓÔÁÔÉÊÇ ÃÓ, ôçí Êõ-
ñéáêÞ 21 Ìáñôßïõ 2010. Ç óõíÝëåõóç èá ãßíåé óôçí
ÐáããïñôõíéáêÞ ̧ íùóç, óôçí ïäü Ðåéñáéþò 1, óôéò 10
ôï ðñùß. Ôï êýñéï èÝìá óõæÞôçóçò èá åßíáé ç ôñïðï-
ðïßçóç ôïõ êáôáóôáôéêïý ôïõ ÓõíäÝóìïõ.

(Ðñïò äéáóöÜëéóç ôùí áðïöÜóåùí ôçò ÃÓ äéåõêñé-
íßæåôáé üôé, äéêáßùìá øÞöïõ èá Ý÷ïõí ìüíï üóïé Ý-
÷ïõí ðëçñþóåé ôç óõíäñïìÞ ôïõ ôñÝ÷ïíôïò Ýôïõò,
ðïõ åßíáé 30,00 åõñþ).

Áí ç ÃÓ äåí Ý÷åé áðáñôßá (ôïõëÜ÷éóôïí 21 Üôïìá
ôáìåéáêþò åíôÜîåé, èá åðáíáëçöèåß ôçí åðüìåíç Êõ-
ñéáêÞ óôï ãñáöåßï ôïõ ÓõíäÝóìïõ, óôçí ïäü Áãßïõ
ÌÜñêïõ 16 ÁèÞíá).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Από της ιδρύσεως του Συνδέσμου μας το 1922, το κα-

ταστατικό του έχει τροποποιηθεί 4 φορές. Η τελευταία
έγινε πριν από 26 χρόνια (1984). Στο διάστημα αυτό πολ-
λά πράγματα έχουν αλλάξει και η προσαρμογή του κατα-
στατικού στα σύγχρονα δεδομένα κρίθηκε αναγκαία από
το σημερινό ΔΣ. Η αναγκαιότητα προέκυψε κυρίως από
την διασφάλιση ομαλής λειτουργίας των νέων αποκτημά-
των του Συνδέσμου, που είναι το γραφείο του, η ιστοσελί-
δα servou.gr και το “Πολιτιστικό Κέντρο Σέρβου”. Πάνω
στους τρεις αυτούς  πυλώνες  και στην εφημερίδα “Αρτο-
ζήνος” θα βασιστεί η επίτευξη των στόχων του Συνδέ-
σμου και γενικά η αναβάθμιση και περαιτέρω δραστηριο-
ποίηση του πατριωτικού μας σωματείου.  Συνεπώς οφεί-
λουμε να τους διασφαλίσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό
τρόπο, με τα κατάλληλα άρθρα που θα συμπεριλάβουμε
στο νέο καταστατικό.

Το νέο σχέδιο καταστατικού στις σελ. 5 και 6.

Κοπή πίτας και Βραβεία Συνδέσμου 2010Κοπή πίτας και Βραβεία Συνδέσμου 2010Κοπή πίτας και Βραβεία Συνδέσμου 2010Κοπή πίτας και Βραβεία Συνδέσμου 2010Κοπή πίτας και Βραβεία Συνδέσμου 2010
Την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2010, έ-

γινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
του Συνδέσμου μας, στο Δημαρχιακό μέ-
γαρο του Δήμου Ιλίου. Ήταν η πρώτη φο-
ρά που παραβρέθηκαν τόσοι πολλοί πα-
τριώτες σε κοπή πίτας. Ξεπέρασαν τους
150. Στη φετινή βέβαια εκδήλωση περι-
λαμβανόταν και η απονομή βραβείων των
Σερβιωτόπουλων, που άλλες χρονιές γι-
νόταν στην χοροεσπερίδα

Το ΔΣ, με τη συνεργασία όλων των με-
λών, προσπάθησε για το καλύτερο. Εκτός
της πίτας (250 τυλιγμένα κομμάτια) υ-
πήρχαν ποτά σε αφθονία με ξηρούς καρ-
πούς και πολλά μελομακάρονα. Ακόμη υ-
πήρχε μουσική με τραγούδια του τόπου
μας. Έχουμε την εντύπωση πως όλα πή-
γαν πολύ καλά και πως όλοι έμειναν ευ-
χαριστημένοι.

Ο γραμματέας του Συνδέσμου Ν. Αρ.
Τρουπής καλωσόριζε τους επισήμους,
που τίμησαν με την παρουσία τους την
εκδήλωσή μας, ενώ στην άνετη αίθουσα
του δημαρχείου οι πατριώτες βρήκαν την
ευκαιρία να πάρουν ένα ποτό, να ανταλ-
λάξουν ευχές και να συνομιλήσουν για
λίγο μεταξύ τους.

Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την πα-
ρουσία τους ο πρώην υπουργός και βου-
λευτής σήμερα του ΠΑΣΟΚ κ. Γείτονας
(καταγωγής από Λαγκάδια) και ο δήμαρ-
χος Ιλίου κ. Ζενέτος (καταγωγής από Κα-
λυβάκια Γορτυνίας). Από το ΔΣ του Δή-
μου Ιλίου, παραβρέθηκε επίσης και ο επι-
κεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης
κ. Δαλαμάγκας (καταγωγής και αυτός α-
πό Γορτυνία), που έχει παντρευτεί την Άν-
να Ι. Μπόρα, από το χωριό μας. Από το

Δήμο Ηραίας παραβρέθηκε ο πατριώτης
κ. Αθ. Μπόρας (μέλος ΔΣ στο Δήμο) και
από το ΤΣ του χωριού  ο πρόεδρος Ι. Θ.
Σχίζας και το μέλος Αθ. Η. Σχίζας. Επί-
σης την εκδήλωσή μας τίμησε με την πα-
ρουσία του ο πρώην πρόεδρος του Συν-
δέσμου κ. Στάθης Δάρας, η προσφορά
του οποίου στα συλλογικά μας πράγματα
-ιδιαίτερα στην καθιέρωση και την συ-
στηματική οικονομική ενίσχυση του θε-

σμού των βραβείων- είναι εξό-
χως σημαντική. Ενδιάμεσα της
εκδήλωσης προσήλθε και ο πο-
λιτευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Παπα-
ηλίου.

Μετά το καλωσόρισμα το λό-
γο έλαβε ο πρόεδρος του  Συν-
δέσμου Θ. Τρουπής, ο οποίος εί-
πε:

“Κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρ-
χε του Δήμου Ιλίου, κύριε Δημο-
τικέ Σύμβουλε του Δήμου Ηραί-
ας, κύριε Πρόεδρε του Τοπικού
Συμβουλίου του χωριού μας, α-

γαπητοί συγχωριανοί. Το Διοικητικό Συμ-
βούλιο και εγώ προσωπικά, σας απευθύνου-
με ένα μεγάλο ευχαριστώ για την χαρά, αλ-
λά και την τιμή που μας κάνετε, να σας έ-
χουμε σήμερα κοντά μας,
στην καθιερωμένη αυτή
γιορτή του Συνδέσμου μας,
η οποία έχει γίνει πλέον θε-
σμός. Αυτό το θεσμό τον θε-
ωρούμε γιορτή όλων των
Σερβαίων, ανά την υφήλιο.
Σας καλωσορίζουμε και
ευχόμαστε σε όλους τους
απανταχού Σερβαίους,  υ-
γεία, προκοπή και κάθε ευ-
τυχία για το 2010. Ακόμη
θα ήθελα να ευχηθούμε για
όλο τον κόσμο “τα καλύτε-
ρα”, για τη νέα χρονιά. Ας προσπαθούμε να
γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι άνθρωποι,
να βοηθάμε τους αδυνάτους και να ακολου-
θούμε στη ζωή μας “το σωστό δρόμο”   που
είναι ο “ανήφορος”, όπως χαρακτηριστικά
συμβουλεύει και ο “Παπαφώτης”, ο ήρωας
του  Καζαντζάκη στο  έργο του “Ο Χριστός
ξανασταυρώνεται”.

Νοερά κοντά μας, αγαπητοί πατριώτες
και φίλοι, είναι και ο τέως πρόεδρος του

Συλλόγου και μέλος του ΔΣ, αγαπητός σε
όλους μας καρδιολόγος ιατρός Ηλίας Χει-
μώνας, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και
μας στέλνει από εκεί την αγάπη του και τις
ευχές του. Τον ευχαριστούμε πολύ και του
ευχόμαστε και εμείς από “βάθος καρδίας”
κουράγιο, δύναμη και πίστη. Ο χρόνος που
πέρασε δεν ήταν καλός για τους 21 συγχω-
ριανούς μας, που έφυγαν από τη ζωή και
για τους οποίους, εκτός των οικογενειών
των, λυπηθήκαμε και όλοι οι πατριώτες.
Στη μνήμη τους προτείνω να κρατήσουμε
ενός λεπτού σιγή.

Σήμερα ο Σύνδεσμός μας μετά την κοπή
της πίτας θα βραβεύσει τα Σερβιωτόπου-
λα  που διακρίθηκαν στα γράμματα και σας
παρακαλώ να εκδηλώσουμε τη χαρά μας και
το “ΜΠΡΑΒΟ” μας, με ένα δυνατό χειρο-
κρότημα. Αφού σας βεβαιώσω ότι  το ΔΣ
προσπαθεί να κάνει ότι καλύτερο για το χω-
ριό, το Σύνδεσμο και τους πατριώτες, πράγ-
ματα που θα συζητήσουμε στην ενημερωτι-
κή Γ. Συνέλευση που θα γίνει τον Μάρτιο,
σας εύχομαι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ και ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ” 

συνέχεια στη σελ.8

ΒΡΑΒΕΙΑ. Την φετινή χρονιά, μετά
την κοπή της πίτας, έγινε και απονομή
βραβείων στα Σερβιωτόπουλα.

Πρώτος έλαβε το λόγο ο  Χ. Μαρα-
γκός, που είχε αναλάβει την οργάνωση
των βραβείων και απευθυνόμενος στους
πατριώτες είπε:

“Όπως γνωρίζετε από την ανακοίνωσή
μας, το δεύτερο μέρος της σημερινής μας
εκδήλωσης είναι αφιερωμένο στη βράβευ-
ση των Σερβιωτόπουλων, που διακρίθηκαν
στα γράμματα, όχι μόνο για το έτος 2009

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Θ. Τρουπής κόβει
το πρώτο κομμάτι της πίτας. Αριστερά του
ο Κ. Δάρας, N. Τρουπής και  Ι.Ν. Βέργος

Απονομή Βραβείων. Από αριστερά Ν. Τρουπής, Θ. Τρουπής, Χ. Μαραγκός,
Ευδοκία Ρούτση, Στάθης Δάρας, Σπύρου Ζήσης και Ι.Ν. Βέργος
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     Ο Ανδρέας Ι. Κουτσανδριάς και η σύζυγός
του Λευκοθέα απέκτησαν στις 2/11/09 το τρίτο
τους παιδί που είναι αγόρι.
Συγχαρητήρια  στους ευτυχείς γονείς και να
δουν τα παιδιά τους ευτυχισμένα

     Ο Νίκος Κ. Δάρας και η σύζυγός του Πη-
νελόπη Σιαντροπούλου απέκτησαν στις 21/11/
09 το πρώτο τους παιδί που είναι κορίτσι.
Στις 4/12/09 ο Χρήστος-Φώτης Ευ. Δάρας

και η σύζυγός του Νάγια Σαλλίβερου απέκτη-
σαν το πρώτο τους παιδάκι που είναι κορίτσι.
Ο Σπύρος (Γιος της Σταυρούλας Β. Μαρα-

γκού) Ντάλλας και η σύζυγός του Φαίδρα απέ-
κτησαν στις 4.2.2010 αγοράκι.
Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες και

γιαγιάδες εύχομαι να ζήσει το νεογέννητο
και να το καμαρώσουν όπως επιθυμούν.

Ο γείτονας  Θανάσης Κ. Γκούτης

ΓΑΜΟΙ
Στις 26/12/09 παντρεύτηκε ο Δημήτρης

Γ. Παπαδημητρίου, γιος της Κατίνας Χ. Δά-
ρα, με την Αθανασία Κατσούλα. Ο γάμος
έγινε στην εκκλησία Ζωοδ. Πηγής στη Λυ-
κόβρυση. Ακολούθησε δεξίωση και γλέντι
σε κέντρο της Βαρυμπόμπης.
Γ. Θ. Τρουπή και Σταυρούλας Παπαδήμα
Το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2010 παντρεύ-

τηκαν ο Γιώργος Τρουπής, γιος  του προέ-
δρου του Συνδέσμου μας και η Σταυρούλα
Παπαδήμα. Το μυστήριο έγινε στον Ιερό Ναό
Αγίου Αλεξάνδρου στο Παλαιό Φάληρο, στις
7.00 μ.μ. με την παρουσία πολλών συγγενών,
φίλων και πατριωτών. Μετά το γάμο το ζεύγος
δεξιώθηκε τους καλεσμένους σε πολυτελέ-
στατο ξενοδοχείο στη Λεωφόρο Συγγρού  και
το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές
ώρες. Ο Γιώργος είναι οικονομολόγος και ερ-
γάζεται στην ένωση Ελληνικών Τραπεζών και
η Σταυρούλα είναι ασκούμενη δικηγόρος.
Στο νέο ζευγάρι ευχόμαστε κάθε ευτυχία

στη ζωή τους, να ζήσουν εν ομονοία και να
αποκτήσουν “γερούς και καλούς” απογό-
νους. Στον πρόεδρο του Συνδέσμου, στην
σύζυγό του Ελένη και στη κόρη τους Μαργα-
ρίτα ευχόμαστε να τους ζήσουν οι νεόνυμ-
φοι και να τους δουν όπως επιθυμούν.  

ΘΑΝΑΤΟΙ
1) ΚΟΜΝΗΝΟΣ N. ΤΟΥ ΠΑΝ., 48 ΕΤΩΝ
Στις 13.1.2010 έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο

Νίκος, γιος του  Παναγιώτη Κομνηνού από το
Λυκούρεση και της συγχωριανής μας Χρυσού-
λας Κλεισούρα ( Κλεισουροπαναγή).  Ιδιαίτε-
ρα φτωχός βιοπαλαιστής, αγωνιζόταν να τα
βγάλει πέρα, ασκόντας το επάγγελμα του μι-
κροπωλητή.  Έμενε στα Άνω Λιόσια και με το
θάνατό του έμειναν απροστάτευτα τα δύο α-
νήλικα παιδιά και η σύζυγός του. Επειδή η οι-
κογένεια αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ε-
πιβίωσης, ο Σύνδεσμος φρόντισε  για μια βοή-
θεια και απευθύνει έκκληση στους καλόκαρ-
δους πατριώτες, που έχουν κάποια οικονομι-
κή άνεση, αν θέλουν να βοηθήσουν την ανή-
μπορη αυτή οικογένεια του συγχωριανού μας.

2) ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ  Γ.
Απεβίωσε στις 16.2.2010 ο  Νικόλαος Γε-

ωργίου Παγκράτης και η εξόδιος ακολουθία
έγινε στις 17.2.2010 στο κοιμητήριο Χαλαν-
δρίου Αττικής. Ο Νίκος  ήταν έμπορος στην
οδό Σταδίου και αδελφός του μεγαλεμπόρου
Ανδρέα Παγκράτη. Τα τελευταία 12 χρόνια υ-
πέφερε από Parkinson.

 Το ΔΣ εκφράζει τη συμπάθειά του.

Προσφορές στη μνήμη

*Οι οικογένειες των παιδιών του Νίκου Γε-
ωργακόπουλου (Τσούρνου) και η σύζυγός του
Μαρία, πρόσφεραν χίλια ευρώ στο Σύνδεσμο,
για την αγορά των εσωτερικών κουφωμάτων
του Πολιτιστικού Κέντρου του χωριού.

Το ΔΣ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες
στην οικογένεια του Νίκου Γεωργακόπουλου
και εύχεται το παράδειγμά της να το μιμη-
θούν και άλλοι πατριώτες.

Επίσης στη μνήμη του ίδιου πατριώτη πρό-
σφεραν και οι:

Γιαννακόπουλος Ηλίας του Θ. 50€. Παυ-
λάκη-Γιαννακοπούλου Ελένη 50 € και Γεωρ-
γακόπουλος Γεώργιος του Κ. 100€.

*Ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Στά-
θης Δάρας πρόσφερε εκατό (100) ευρώ στη
μνήμη του Ν. Γεωργακόπουλου και Τάσου
Μπόρα, για τα βραβεία του Συνδέσμου.

Στο Νίκο Γεωργακόπουλο
26 Νοεμβρίου 2009, Σέρβου Αρκαδίας.

Πατέρα μας,
Βρεθήκαμε σήμε-

ρα εδώ στην εκκλη-
σία της γενέτειρά
σου, η σύντροφος
της ζωής σου, η Μά-
να  μας, εμείς τα παι-
διά σου, τα αγαπημέ-
να εγγόνια σου, τα α-
δέλφια σου, συγγε-
νείς και φίλοι να σου
πούμε το στερνό Α-

ΝΤΙΟ. Το συναίσθημα της απέραντης θλίψης
συνυπάρχει με αυτό της ικανοποίησης γιατί
έφυγες πλήρης ημερών και μέχρι την τελευ-
ταία στιγμή στάθηκες περήφανος, αξιοπρεπής
και αγωνιστής.
Ξεκίνησες πριν 90 χρόνια από εδώ ως δευ-

τερότοκος γιος μιας πολυμελούς οικογένειας.
Από μικρό παιδί μαζί με τα αδέλφια σου είχατε
κάνει το παιχνίδι δουλειά και προσφορά για
την επιβίωση της οικογένειας στην Καλύβιζα,
στον Αρτοζήνο, στη Ρέμπιζα, στα Κορύτια.  Τα
δύσκολα χρόνια της κατοχής μαζί με άλλα παι-
διά του χωριού εντάχθηκες στην Εθνική Αντί-
σταση και αγωνίστηκες για τα ιδανικά της Ανε-
ξαρτησίας και της Ελευθερίας. Τα χρόνια του
εμφυλίου, μετά από περιπέτειες, βρέθηκες ως
στρατιώτης στο τάγμα Ναρκοσυλλεκτών στη
Θράκη. Περπάταγες καθημερινά με το θάνατο
και επέζησες! Χτυπήθηκες από βαριά ασθέ-
νεια της εποχής κι όμως τη νίκησες! Λαβωμέ-
νος δεν το έβαλες κάτω, κοίταξες τη ζωή κα-
τάματα και με αισιοδοξία.
Παντρεύτηκες, δημιούργησες οικογένεια, α-

πέκτησες εγγόνια.
Είχες πάντα μέσα σου το αίσθημα της δη-

μιουργίας και της προσφοράς. Οι πατριώτες
σου σε τίμησαν και σε ανέδειξαν Πρόεδρο της
Κοινότητας, μια περίοδο, στη δεκαετία του  50.
Το 1960 αποφάσισες από τους πρώτους, ότι
το χωριό δεν χώραγε τα όνειρα για δημιουρ-
γία. Βρεθήκαμε στην ΑΘΗΝΑ , δούλεψες σκλη-
ρά. Είχες άξια συμπαραστάτη τη Μάνα μας
που σου προσέφερε πολλά. Στάθηκες, πατέρα
μας, πάντα δίπλα μας συνδυάζοντας την απέ-
ραντη αγάπη με τη δωρική αυστηρότητα. Σου
χρωστάμε ευγνωμοσύνη για ότι έκανες για μας.
Τα τελευταία χρόνια ως συνταξιούχος εί-

χες πάντα τη λαχτάρα να έρθεις τα καλοκαί-
ρια στο χωριό. Να δεις φίλους πατριώτες, να
αγναντέψεις από το μπαλκόνι  του σπιτιού μας
τα χωριά της Ολυμπίας. Αναπολούσες τη ζωή
σου και μας έλεγες ιστορίες που σε συνέδεαν
με τα μέρη εκείνα τα χρόνια της κατοχής και
του εμφυλίου.
Έφυγες ΠΑΤΕΡΑ  αφού έδωσες μια ακόμη

ΜΑΧΗ για τη ΖΩΗ τις τελευταίες ημέρες στο
νοσοκομείο. Ο αγώνας ήταν άνισος παρά τη
φροντίδα των γιατρών και τη συμπαράσταση
τη δική μας. Όταν το αντιλήφθηκες ήθελες να
φύγεις περήφανος όπως ήσουν σ’ όλη σου τη
ζωή. Αναζήτησες τη βοήθεια της Μάνας σου,
της γιαγιάς Κατερίνης που την καλούσες με
απόγνωση να έρθει να σε πάρει.
Τώρα ταξιδεύεις για τη στοργική αγκαλιά της,

Πατέρα μας ……
Η Μάνα μας, εμείς τα παιδιά σου, τα αγα-

πημένα σου εγγόνια ο Δημήτρης, η Μυρτώ,
ο μικρός Νικόλας, τα αδέλφια, οι συγγενείς,
οι φίλοι σε αποχαιρετάμε. Όμως να ξέρεις
ότι πάντα θα σε θυμόμαστε με νοσταλγία
και περηφάνια  για ΣΕΝΑ.
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αλλά και για το 2008, αφού εκείνη τη χρονιά,
λόγω ειδικών συνθηκών,  δεν  δόθηκαν βραβεία.

Ο θεσμός των βραβείων είναι από τις πλέον
σημαντικές δραστηριότητες του Συνδέσμου και
πρέπει να τύχει της στήριξης όλων μας. Μέσω
των βραβείων οι νέοι έρχονται ποιό κοντά,  στο
Σύνδεσμο, στο χωριό, στους πατριώτες, γνωρίζο-
νται μεταξύ τους, τους γνωρίζουμε και εμείς και
είναι αυτοί που θα κρατήσουν στα χέρια τους, το
μέλλον του ιστορικού μας σωματείου. 

Ζητήσαμε επανειλημμένα και μέσω της εφημε-
ρίδας και μέσω της ιστοσελίδας να μας ενημερώ-
σουν οι ενδιαφερόμενοι, ώστε να περιληφθούν στη
βράβευση. Για το 2009 η ενημέρωση είναι ικα-
νοποιητική, αφού μας δήλωσαν 40 παιδιά, ενώ
για το προηγούμενο έτος έχουμε στοιχεία για 8
μόνο παιδιά. Προφανώς δεν μπορεί να υπάρχει
τόσο μεγάλη διαφορά. Επίσης είναι βέβαιο πως
και τις δύο χρονιές υπάρχουν και άλλα παιδιά
που έχουν προϋποθέσεις για βράβευση. Ακόμη,
μπορεί σε κάποια βραβεία να υπάρχουν ελλιπή
στοιχεία ή ανακριβή, μπορούμε όμως να τα διορ-
θώσουμε.

Όπως ξέρετε στη βράβευση περιλαμβάνονται
4 κατηγορίες παιδιών.

α) Εκείνα που τέλειωσαν μια τάξη Γυμνασίου ή
Λυκείου με άριστα β) παιδιά που εισήχθησαν σε
σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ γ)παιδιά που αποφοίτησαν
από αυτές  τις σχολές και  δ) παιδιά που απόχτη-
σαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Συνολικά και στις 2 χρονιές έχουμε 48 παιδιά
για βράβευση.

Στην πρώτη κατηγορία των μαθητών είναι 3
παιδιά, στη δεύτερη των φοιτητών 32, στην κα-
τηγορία των πτυχιούχων 10 και με μεταπτυχιακό
τίτλο 3.

Από τα 48 συνολικά παιδιά και τις δύο χρο-
νιές, τα κορίτσια υπερέχουν αφού είναι 27, ένα-
ντι των αγοριών που είναι 21. Θα βραβευτούν
πρώτα οι μαθητές και στη συνέχεια οι υπόλοιποι,
πρώτα για το 2008 και στη συνέχεια για το 2009,
αρχίζοντας από τους φοιτητές και με αλφαβητική
σειρά.

 Πρώτα όμως θα ήθελα να παρακαλέσω τον
πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου Στάθη Δάρα -επί
προεδρίας του καθιερώθηκαν τα βραβεία το 1976-
ο οποίος στηρίζει γενικά το θεσμό όλα αυτά τα
χρόνια και επί πλέον έχει καθιερώσει ειδικό
χρηματικό έπαθλο για τους εισαγόμενους στην ια-
τρική σχολή στη μνήμη της μητέρας του, να μας
πει δυο λόγια και να βραβεύσει τους τρεις φοιτη-
τές της ιατρικής.

*ΠΑΓΚΡΑΤΗ Γ. ΙΩΑΝΝΑ (Εγγονή Ν. Πα-
γκράτη). Παν. Πατρών, Ιατρική Σχολή.

*ΡΟΥΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ. (κόρη
του Θόδωρου Ανδρέα Κουτσανδριά, από την κόρη
του Κυριακή). Παν. Αθηνών, Ιατρική Σχολή

* ΣΠΥΡΟΥ ΖΗΣΗ (Εγγονό Στάθη Δάρα, από
την κόρη του Χριστίνα). Παν. Κρήτης, Ιατρική Σχο-
λή”. 

Ο Στάθης Δά-
ρας που μίλησε
στη συνέχεια ανα-
φέρθηκε στο ιστο-
ρικό των βραβείων,
στην αξία που έχει
για το μέλλον του
χωριού και του
Συνδέσμου και υ-
πογράμμισε την α-
νάγκη για την
στήριξη του θε-
σμού, από όλους
τους πατριώτες.

Σχετικά με το χρηματικό έπαθλο των 300 ευρώ,
που προσφέρει από ετών σε κάθε νεοεισερχόμε-
νο στην ιατρική σχολή, στη μνήμη της μητέρας
του, είπε:

“Αυτό το έκανα γιατί η μάνα μου ήταν εκείνη που
με παρότρυνε και με οδήγησε να δώσω εξετάσεις
στην ιατρική σχολή. Ο πατέρας μου και οι άλλοι
μου πρότειναν να δώσω εξετάσεις στην Πάντειο ή
σε ανάλογες  σχολές, ώστε να μπω μετά σε κάποια
τράπεζα κλπ... Ευτυχώς που δεν τους άκουσα”

Στη συνέχεια απένειμε τα βραβεία στους δύο
φοιτητές της ιατρικής, που ήσαν παρόν και τους

ευχήθηκε καλές
σπουδές και κά-
θε επιτυχία στη
ζωή τους.

Στη συνέχεια
δόθηκαν τα υπό-
λοιπα βραβεία
στα Σερβιωτό-
πουλα, με πολλά
χειροκροτήματα
και πολλές ευχές
από όλους τους
πατριώτες.  

 Μετά την ολοκλήρωση των βραβείων ο κ.
Μαραγκός αναφέρθηκε στο νέο επίτευγμα του
Συνδέσμου, που είναι η ιστοσελίδα servou.gr.
και παρότρυνε τους νέους να μυήσουν και τους
μεγαλύτερους στη χρήση αυτού του μέσου επι-
κοινωνίας, που είναι πράγματι κάτι εξαιρετικό.
Ευχαρίστησε τον πατριώτη Χ. Δημητρόπουλο
για την συμβολή του στη δημιουργία της ιστο-
σελίδας καθώς και τον Βασίλη Σχίζα για την
προβολή του χωριού μας και των πατριωτών,
μέσα από την εφημερίδα του “κρητική ΕΝΗ-
ΜΕΡΩΣΗ”.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΟ 2008 

A) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ
1) ΓΕΡΜΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ.

Παν. Πειραιά, Τμ. Πληροφορικής. 2) ΔΗΜΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚ. Σχολή
Μονίμων υπαξ. Ναυτικού.3) ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝ. Πολυτεχνείο Αθηνών,
Τμ. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσ.
Επιστημών.4) ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΔΩΡΑ ΤΟΥ
ΓΡΗΓ. Παν.Πελοποννήσου, Τμ. Ιστορίας-Αρ-
χαιολογίας.5) ΜΠΟΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣ..Α-
νωτάτη Εκκλ. Ακαδημία Αθηνών. 6) ΣΠΥΡΟΥ
ΖΗΣΗΣ (Εγγονός Στάθη Δάρα, από την κό-
ρη του Χριστίνα).Παν. Κρήτης, Ιατρική
Σχολή.7) ΣΧΙΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜ.(Εγ-
γονή Παρασκευά “Μητσιαινούλας”).ΤΕΙ Αθη-
νών, Τμ. Επισκεπτριών Υγείας. 

B) ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΕΙ-ΤΕΙ.
 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-Ε-

ΛΕΝΗ.(Εγγονή Σταυρ. Γκούτη- “Νασιοσταυ-
ρούλας”, από την κόρη της Βάσω). Παν. Πει-
ραιά, Τμ.Οικονομικής Επιστήμης.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009 

Α) ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ 2009
1) ΝΤΑΒΟΥ ΝΑΤΑΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ.

(Εγγονή Σούλας Δημητροπούλου-Ντάβου).
Προήχθη στη Β τάξη Λυκείου με βαθμό 19 και
3/12. 2) ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ
ΝΙΚ. Προήχθη στην Γ΄τάξη του Γυμνασίου με
βαθμό 18 και 10/12. 3)ΝΤΑΒΟΣ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓ. (Εγγονός Σούλας Δημη-
τροπούλου-Ντάβου). Προήχθη στη Β΄τάξη Γυ-
μνασίου με το βαθμό 19 και 4/12. 

Β) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ
1) ΒΕΡΓΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝ. (Εγ-

γονή Ν. Βέργου).Σχολή Αστυφυλάκων. 2)
ΒΕΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝ. (Εγγονή Φ.
Βέργου). Παν. Αθηνών, Τμ. Ψυχολογίας. 3)
ΒΕΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΠ. (Εγγονή  Αγ-
γελάκου Βέργου). Παν.Αθηνών.  Φιλοσοφική
Σχολή. Τμ. Ιστορίας-Αρχαιολογίας. 4) ΓΑΚΗΣ
Γ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Εγγονός Ελένης Αποστόλη
Μπόρα). Δημοκρίτειο Παν. Θράκης, Νομική
Σχολή.  5) ΓΕΡΜΑΝΑΚΟΣ  ΠΑΡΗΣ ΤΟΥ
ΝΙΚ. (Γιος Ευγενίας Παρ. Λιατσόπουλου). Παν.
Πειραιά, Τμ. Χρηματοοικονομικής και Τραπεζ.
Διοίκησης. 6) ΓΚΟΥΤΗ ΝΕΦΕΛΗ ΤΟΥ ΘΕ-
ΟΔ. (Εγγονή Παν. και Αθανασίας Γκούτη).
Πολυτεχνείο Αθηνών, Τμ. Αρχιτεκτόνων. 7)
ΔΕΜΕΝΕΛΟΥΔΗ ΑΣΠΑΣΙΑ (Κόρη Ντίνας
Ι. Γκούτη). Παν. Αθηνών. Τμ. Φιλολογίας, Παι-
δαγ. Ψυχολογίας. 8) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡ.(Εγγονός Μήτσιου
Σιώκου). Πολυτ. Αθηνών, Τμ.Ηλεκτρολόγων-
Μηχανικών. 9) ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩ. (Εγγονός Κανέλας Θ. Χει-
μώνα). ΤΕΙ Μεσολογγίου, Τμ. Ηλεκτρονικών. 
10) ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡ.
(Γιος Ελένης Γεωργίου Λ. Βέργου). ΤΕΙ Πει-
ραιά, Τμ. Πληροφορικής.

11) ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ Β. ΑΝΔΡΙΑΝΑ (Εγ-

X. Mαραγκός

Στάθης Δάρας
Ευχαριστήριο
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αδελφό μου

Στάθη Δάρα και τα παιδιά του Χριστίνα, Παύ-
λο και Χρήστο για τη δωρεά που έκαναν στο
σύνδεσμο στη μνήμη του συζύγου μου Νικο-
λάου Βαλλιανάτου. Επίσης και τον αδελφό μου
Σούλη για τον ίδιο σκοπό. Ακόμα θέλω να ευ-
χαριστήσω ιδιαίτερα τον αδελφό μου Νίκο Δά-
ρα για τη συνεχή συμπαράσταση που μου
προσέφερε τους τελευταίους μήνες που ή-
ταν οι δυσκολότεροι της αρρώστιας του συ-
ζύγου μου. Εύχομαι ο Θεός να δίνει υγεία
σε αυτούς και τις οικογένειες τους.

Ιωάννα Δάρα Βαλλιανάτου
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γονή Ηλ. Κουτσανδριά).Γεωπονικό Παν. Αθη-
νών, Τμ. Φυτ. Παραγωγής. 12) ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕ-
ΑΣ  ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ.(Εγγονός Δια-
μαντή Κουτσανδριά). Παν. Πειραιά, Τμ. Βιο-
μηχ. Διοίκησης και Τεχνολογίας. 13)  ΚΟΥ-
ΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ.
Παν.Πειραιά, Τμ.Διεθνών και Ευρωπ. Σπουδών.
14) ΜΠΟΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΧΡ. (Εγγονή Θ.
Μπόρα). Οικον. Παν. Αθηνών, Τμ. χρηματοοι-
κονομικών και λογιστικής. 15) ΜΠΟΡΑΣ  ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤ. (Εγγονός Γ. Μπόρα).
Παν.Πατρών, Τμ. Ηλεκτρολ. Μηχανικών και
Τεχνολ. Υπολογιστών.  16) ΜΠΟΥΡΝΑ ΧΡΥ-
ΣΑ ΤΟΥ ΝΙΚ.(Εγγονή Γ. Μπουρνά). Παν. Α-
θηνών, Τμ. Θεολογίας.  17) ΝΤΑΒΟΣ ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. (Εγγονός Σούλας Δημητρο-
πούλου-Ντάβου). Παν. Πειραιά, Τμήμα Οικο-
νομικό. 18) ΠΑΓΚΡΑΤΗ Γ. ΙΩΑΝΝΑ (Εγγονή
Ν. Παγκράτη). Παν. Πατρών, Ιατρική Σχολή.
19) ΡΟΥΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓ. (Εγγονή
Θ. Ανδρ. Κουτσανδριά, από την κόρη του Κυ-
ριακή). Παν. Αθηνών,  Ιατρική Σχολή. 20) ΣΧΙ-
ΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛ.(Εγγονός “Μπά-
μπαλη”). Παν. Πατρών, Τμ. Πληροφορικής.

21) ΣΤΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του
ΠΕΤ.(Εγγονός Ν. Στρίκου).  ΤΕΙ  Πατρών,

Τμ. Μηχανολογίας. 22)  ΣΤΡΙΚΟΥ Ι. ΦΩ-
ΤΕΙΝΗ (Εγγονή Αγγελή Στρίκου). Βρεφοπαι-
δαγωγική Ακαδημία Αθηνών. 23) ΤΡΟΥΠΗ Γ.
ΕΥΓΕΝΙΑ (Εγγονή Ι. Τρουπή). ΑΕΙ Αθηνών,
Τμ. Νοσηλευτικής. 24) ΤΡΟΥΠΗΣ ΧΡ. ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΣ. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Οικον. Τμή-
μα. 25) ΤΡΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ
ΝΙΚ.(Εγγονός Αριστ. Τρουπή). Παν. Πατρών,
Πολυτεχνική Σχολή  Ηλεκτρ. Μηχανικών. 

Γ) ΑΠΟΚΤΗΣΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΕΙ
1) ΔΑΡΑ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ.. Παν. Αθη-

νών, Τμ.Νοσηλευτικής. 2) ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩ. Παν. Αθηνών, Τμ.
Πληροφορικής. 3) ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΔ. Πολυτ. Αθηνών. Τμ. Πολιτικών
Μηχανικών. 4) ΝΤΑΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΕΥΑΓ.  (Εγγονή Σούλας Δημητροπούλου-Ντά-
βου). Παν. Αθηνών, Οικον.Τμήμα. 5) ΝΤΑΒΟΥ
ΝΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚ.(Εγγονή Σούλας Δημητρο-
πούλου-Ντάβου). Πάντειο Πανεπιστήμιο.  6)
ΝΤΑΒΟΥ ΕΡΡΙΚΑ ΤΟΥ ΝΙΚ.(Εγγονή Σούλας
Δημητροπούλου-Ντάβου). Ελ. Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο, Τμ. Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων. 7)
ΣΤΡΙΚΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Παν.
Αθηνών, Ιατρική Σχολή. 8) ΣΧΙΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
του ΔΗΜ.(Εγγονή Παρασκευά “Μητσιαινού-
λας”).Οικον. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμ. πλη-
ροφορικής. 9) ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ. Παν.Αθηνών,  Ιατρική Σχολή. 

Δ) ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 
1) ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ.

(εγγονός του Μαρθολιά). Master από το Impe-
rial College του Λονδίνου, στην πληροφορική. 

2) ΜΑΡΙΑ Π. ΔΑΡΑ Μάστερ Παιδο-
ψυχολογίας UNIVERSITY OF CENTRAL

LANCASHIRE
3)    ΜΠΟΡΑΣ  ΙΩ-

ΣΗΦ  του ΑΝΑΣΤ.(εγ-
γονός Φώτη Μπόρα).
Δ Ι Δ Α Κ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο
ΔΙΠΛΩΜΑ Παν. Πα-
τρών. Τμ. Ηλεκτρολ.
Μηχανικών  και Τε-
χνολ. Υπολογιστών (Τε-
χνητή νοημοσύνη).

Δια της μουσικής του ...Πανός
Χωριό αγαπημένο μου, στου Μαίναλου την άκρη,
σαν στο μυαλό μου έρχεσαι, μου έρχεται ένα δάκρυ.
Στων αστεριών τα σύνορα φτάνουνε οι κορυφές σου, 
που να τις πρωτοθυμηθώ τις λύπες τις χαρές σου.
.
Να θυμηθώ τα νιάτα μου, τα γλέντια, τις γιορτάδες,
τα χρόνια μου τα σχολικά  κι όλες τις νοστιμάδες.
Σαν τα αετόπουλα ψηλά με έμαθες να ζω,
τα μάτια εσύ μου άνοιξες το κόσμο για να δω.
.
Όμως η ανάγκη μ΄έκανε νωρίς να σε αφήσω,
αλλά κοντά σου σύντομα θα ρθω ξανά να ζήσω.
Στη γκούρα  μέσα θα διαβώ, θα πάω προς ριζοσπηλιά.
Την άλλη μέρα Αγιαντριά και πάλι προς τον Αγιολιά....

 Δεν θάχω ποια ανάγκη      Ν. Αρ. Τρουπής

Μπόρας Ιωσήφ

“Σιμωνίδειο Επίγραμμα”
 ÓõíÝíôåõîç Áèáí. Óôñßêïõ óôï Âáó. Ó÷ßæá ...Ìå áöïñìÞ ôá “ÈÅÑÌÏÐÕËÅÉÁ 2009”

(Ó.Ó. Ç ðëÞñçò óõíÝíôåõîç  åßíáé áíáñôçìÝíç óôá éóôïñéêÜ ôçò éóôïóåëßäáò servou.
gr êáé åßíáé äçìïóéåõìÝíç óôçí åöçìåñßäá “ êñçôéêÞ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇ” ôïõ Â. Ó÷ßæá.
Åäþ èá äçìïóéåýóïõìå ìåñéêÜ áðïóðÜóìáôá, ëüãù ðåñéïñéóìÝíïõ ÷þñïõ, ãéá ü-
óïõò äåí ìðïñÝóïõí íá äéáâÜóïõí üëç ôç óõíÝíôåõîç).

Το διαχρονικό μήνυμα του Σιμωνίδειου ε-
πιγράμματος και το επαναλαμβανόμενο λά-
θος στη σημερινή απόδοσή του.

“Ù îåéí áããÝëåéí Ëáêåäáéìïíßïéò, üôé ôÞ-
äå êåßìåèá ôïéò êåßíùí ñÞìáóé ðåéèüìå-
íïé”

“...Ãéá ðñþôç öïñÜ, áãáðçôÝ Âáóßëç,  ìåôÜ
áðü 2500 ÷ñüíéá, ïé Ëáìéåßò ôßìçóáí ôïõò Ôñéá-
êüóéïõò ÓðáñôéÜôåò ôïõ Ëåùíßäá êáé ôïõò Üë-
ëïõò ̧ ëëçíåò ðïõ Ý-
ðåóáí óôéò Èåñìï-
ðýëåò ôï 480 ð.×.
ìá÷üìåíïé åíáíôßïí
ôùí åî áíáôïëþí å-
ðéäñïìÝùí, õðåñá-
óðéæüìåíïé ôçí ÔéìÞ
êáé ôçí Åëåõèåñßá
ôçò Ðáôñßäáò, áëëÜ
êáé ôïí åëëçíéêü êëá-
óéêü ðïëéôéóìü, ðÜíù
óôïí ïðïßï èåìåëéþ-
èçêå ï óýã÷ñïíïò
äõôéêüò ðïëéôéóìüò...”

“...Ôï ëÜèïò åßíáé óôï áðáñÝìöáôï “áããÝëåéí”
ôï ïðïßï åßíáé óå ÷ñüíï åíåóôþôá êáé ìÜëéóôá
äéáñêåßáò, üðùò Ýëåãáí ïé ðáëáéïß êáé ü÷é áüñé-
óôï. ÅðïìÝíùò äåí ìðïñïýìå ðïôÝ íá ôï áðï-
äþóïõìå “íá ðåéò”. Áí Þôáí íá ôï áðïäþóïõìå
Ýôóé, ï Óéìùíßäçò èá Ýðñåðå íá åß÷å ãñÜøåé “áã-
ãåßëáé” (áðáñÝìöáôïí áïñßóôïõ) êáé ü÷é “áããÝ-
ëåéí”. ×þñéá ðïõ áí ï ðïéçôÞò Ýãñáöå “áããåßëáé”
ãéá íá ìåôáöñÜóïõìå åìåßò “íá ðåéò” èá Þôáí
áíïçóßá...”.

“ ...¸÷ïõìå ëïéðüí ÷ñÝïò íá Üñïõìå ôï ëÜèïò
÷Üñéí ôçò áëçèåßáò. “ÁëÜèåéá” ôçí Ýëåãáí ïé Äù-
ñéåßò. Êáé ôïýôï äÞëùíå Üñóç ôïõ ëÜèïõò. Íá
óçêþóïõìå ôï ëÜèïò ðïõ ðéÝæåé, ðïíÜåé, ðåäïõ-
êëþíåé. Ç ìåôÜöñáóç äåí åßíáé “íá ðåéò” áëëÜ
“íá ëåò” (áããÝëåéí). ÄçëáäÞ:

“Íá ëåò åéò ôï äéçíåêÝò, êé üðïõ âñåèåßò
êé üðïõ óôáèåßò åéò ôïí áéþíá ôïí Üðáíôá
íá äéáêçñýôôåéò, íá äéáëáëåßò óôï äéÜâá ôçò
Éóôïñßáò, óõíå÷þò êáé áóôáìÜôçôá, üðùò
áóôáìÜôçôá áêïýãåôáé ï Üíåìïò ðïõ áíôé-

äïíåß êáé âãÜæåé ìýñéïõò Þ÷ïõò ðåñíþíôáò
ìÝóá áðü ôá ðáíýøçëá äÝíôñá-ôéôÜíåò ôïõ
ÔáûãÝôïõ. Ôï “íá ëåò” óðÜæåé ôá ÷ñïíéêÜ
üñéá êáé áêïõüìåíï áäéÜêïðá åßíáé óáí íá
ãõñåýåé íá ìáò ðÜñåé ìáæß ôïõ, í’ áêïý-
óïõìå ô’ áíÞêïõóôï. (Åíþ ôï “íá ðåéò” åß-
íáé ìßá åßäçóç, Ýíá íÝï, íá “ôïõò ðÜò ôá
óõ÷áñßêéá”, Þôïé åíÝñãåéá ìßá êé Ýîù êé ý-
óôåñá ôßðïôá)...”

“...Ôï äåýôåñï
ëÜèïò, åßíáé ßóùò
ëéãüôåñï óïâáñü.
Ãßíåôáé êáôÜ ôçí á-
ðüäïóç ôïõ óôß-
÷ïõ: “Ôïéò êåßíùí
ñÞìáóé ðåéèü-
ìåíïé” Ôïí óôß÷ï
áõôü ïëüêëçñï á-
ðïäßäïõìå ðåñß-
ðïõ: “ÅðåéäÞ Ý-
÷ïõìå ðéóôÝøåé Þ
ðåéóèåß êáé õðá-
êïýóåé óôïõò íü-

ìïõò åêåßíùí. ¼ìùò êáé ðÜëé ðéóôåýù üôé äåí
áðïäßäïõìå óùóôÜ. Ðñï ðáíôüò ôçí äïôéêÞ “ñÞ-
ìáóé” ìå ôçí  ëÝîç “íüìïõò”.

 Ç Ýííïéá ñÞìá êáé ñÞìáôá åßíáé ðïëý
åõñýôåñç áðü ôçí ëÝîç- Ýííïéá íüìïò.

“...Ç äïôéêÞ “Ëáêåäáéìïíßïéò”, áõôÞ åßíáé êÜ-
ðùò ðåñßåñãç.

Äåí åßíáé (ç áðüäïóç) óôïõò Ëáêåäáéìï-
íßïõò óôåíÜ. ÁëëÜ ó’ üóïõò üðïõ ãçò èá
ëÝãáìå óÞìåñá, èÝëïõí íá ëÝãïíôáé, íá ï-
íïìÜæïíôáé Ëáêåäáéìüíéïé Þ êÜðùò Ýôóé.

“...Áò ðñïóðáèÞóïõìå ôþñá ï êáèÝíáò íá á-
ðïäþóåé óùóôÜ ôï åðßãñáììá. Ðéóôåýù üôé Ýôóé
öáßíåôáé êáëýôåñá ðïéïò ï äñüìïò ðïõ ÷Üñá-
îáí ïé Ëáêåäáéìüíéïé, áêïëïýèçóáí ìå ôçí èÝ-
ëçóÞ ôïõò ïé Ôñéáêüóéïé êáé óçìÜäåøáí êõñéïëå-
êôéêÜ ôçí ðáãêüóìéá Éóôïñßá. Óå ìáò äå êé üëï
ôïí êüóìï áêïýãåôáé ç öùíÞ ôïõò óõíå÷þò êáé
öèÜíåé ç ìåëùäßá ôùí óôß÷ùí ôïõ ìåãÜëïõ ëõñé-
êïý ìå ôïí ðéï áðÝñéôôï êáé áðëü ôñüðï. ¹÷ïò
Üóâåóôïò, Ðíåýìá áéþíéïí...”

Ο Θ. Στρίκος (δεξιά) στο Β. Σχίζα: “Το επίγραμμα του
Σιμωνίδη είναι σάλπισμα στους Πανέλληνες, σ΄όλο τον
κόσμο. Το ερμηνευτικό λάθος του πρέπει να αρθεί και οι
Έλληνες να το καταλάβουν και να το αποδίδουν σωστά...”

 Η εφημερίδα “Δημητσάνα” και με τίτλο
“Διερευνητικές επαφές για τον Καλλικράτη”
γράφει σχετικά με τις δημοτικές εκλογές:
Επαφές με πρόσωπα και φορείς της Δημητσά-
νας πραγματοποίησε ο γνωστός πολιτευτής α-
πό το Βλόγγο κ. Χαρ. Πισιμίσης, με σκοπό την
διεκδίκηση της Δημαρχίας στα πλαίσια του σχε-
δίου Καλλικράτης για τους διευρυμένους δή-
μους..... Το άρθρο καταλήγει: Το “παιχνίδι” φαί-
νεται ότι θα είναι πλέον μόνο για πολύ δυνατούς
παίχτες...”
 Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Στην εφημερί-

δα του πατριώτη Β. Σχίζα δημοσιεύεται εκτετα-
μένο ρεπορτάζ για την εκδήλωση κοπής της πί-
τας του Συνδέσμου μας, με πλούσιο φωτογραφι-
κό υλικό. Στο ρεπορτάζ αυτό πληροφορεί τους
Κρητικούς ότι στο Μάλεμε της Κρήτης  ένας Σερ-
βαίος έδωσε τη ζωή του για την ελευθερία της
πατρίδας, στο Β΄Παγκόσμιο πόλεμο. Επίσης ανά-
λογο ρεπορτάζ δημοσιεύεται και για την εκδή-
λωση του Συλλόγου Αρκάδων Ιλίου  “Προσέλη-
νοι”, στον οποίο γραμματέας είναι ο αντιπρόε-

δρος του δικού μας Συνδέσμου, Ι. Ν. Βέργος. Ακό-
μη ο Βασίλης δημοσιεύει δηλώσεις του πατριώτη
προέδρου της ΓΣΕΕ Ι. Παναγόπουλου και σε συνέ-
χειες την “Επανάσταση του 1821 στην Κρήτη” του
Σερβαίου ιστοριοδίφη Ν. Παπαγεωργίου.
 “Γορτυνία”. Στο φύλλο Δεκεμβρίου και

Ιανουαρίου διαβάσαμε μεταξύ άλλων και τα εξής
με υπογραφή ΝΓΠ.
*Συνεχίζεται η κατασκευή-ανακατασκευή κατοικιών.
Σειρά έχει τώρα το άλλοτε ιδιοκτησίας Αναστ. Τρου-
πή (Μπουσμπούνη), που το κτίζει εκ βάθρων με
την ίδια πέτρα, ο σημερινός ιδιοκτήτης πολιτικός
μηχανικός κ. Π. Κουτσανδριάς. Δεν θα λέγαμε ό-
λοι, αλλά στην συντριπτική τους πλειοψηφία σέ-
βονται την ντόπια αρχιτεκτονική και τούτο είναι
προς τιμήν τους
*Μας πληροφορούν ότι γιος Σερβιώτισας που έ-
χει παντρευτεί σε Γορτυνιακό χωριό, επιθυμεί να
ακολουθήσει το ιερατικό στάδιο, με πρώτες ενο-
ρίες την του Λυκούρεση και Ψάρι.
*Εκτός από το Σερβαίο “Κλέφτη” Κοντογιάννη  που
έδρασε προεπαναστατικά, έχουμε και δύο τοπω-
νύμια άξια ερεύνης. Του “Ψόφιου” και του “Μπα-
μπιώτη”. Με το επώνυμο “Ψόφιος” τρεις αγωνι-
στές κατάγονταν από την Κερπινή (όπως γράφει
ο Γ. Γεωργακόπουλος). Όσο για του “Μπαμπιώ-
τη” υπήρχε χωριό  και αναφέρεται στο TERRITORIO
DI MISTRA στην απογραφή που έκανε ο ARMANI
το 1700. Προφανώς είναι οι Τόποι θυσίας των.
*Ιερόσυλοι έσπασαν πάλι την πόρτα της εκκλησί-
ας του Αγ. Νεκταρίου, αλλά χρήματα δεν βρήκαν.
 ΜΑΡΑΘΑ. Όπως κάθε χρόνο, ο Σύλλογος

Απανταχού Μαραθαίων (Βλαχόραφτη) εξέδωσε
και φέτος την επετηρίδα του, σε πολυτελή έκ-
δοση, με πλούσιο περιεχόμενο τριακοσίων σελί-
δων. Στο εξώφυλλο υπάρχει φωτογραφία από το
αρχαίο τοίχος Αγ. Νικολάου στην περιοχή του
χωριού και η αναφορά του Παυσανία όταν επισκέ-
φθηκε την περιοχή περί το τέλος του 2ου μ.Χ.
αιώνα “Εκδέξεταί σε χωρίον Μάραθα”. Στο ιστο-
ρικό τμήμα του βιβλίου υπάρχουν δύο μελέτες
Σερβαίων αρθρογράφων. Του Αθανασίου Στρί-
κου, με τίτλο “Απάντησα τον Θεό Πάνα;” Και
του Ν. Παπαγεωργίου με τίτλο “Η κιβωτός του
Κολοκοτρώνη”. Η πρώτη αναρτήθηκε στην ιστο-
σελίδα, όπου μπορείτε να την απολαύσετε (κα-
τηγορία “άρθρα και στοχασμοί”, στην ενότητα
“Γραφή πατριωτών-Συνεργατών”). Παράκληση
να μας σταλεί και η δεύτερη (έχει σχέση με τη
δική μας περιοχή) σε ηλεκτρονική μορφή, να
την αναρτήσουμε.

Από τον Τύπο της Περιοχής
και όχι μόνο

Το τραπέζι με τους Σερβαίους στην εκδήλωση του
Συλλόγου “Προσέληνοι”

Ο Όμιλος “Γκούρα” στο Μουσείο της Ακρόπολης
Ο Φυσιολατρικός Ορειβατικός Όμιλος “Η ΓΚΟΥΡΑ”, την Κυριακή 13 Δεκέμβρη

2009  πραγματοποίησε επίσκεψη  στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης. Αρκετά μέλη και
φίλοι του Ομίλου (30 άτομα), καταγόμενοι απ’ όλα σχεδόν τα παρακείμενα χωριά του
Φαραγγιού της Γκούρας, συγκεντρώθηκαν το πρωί της Κυριακής στην είσοδο του μουσεί-
ου με χαμόγελα, χειραψίες, σχόλια για “τον καλό καιρό” και αφού έγιναν οι τυπικές διαδι-
κασίες ξεκίνησε η ξενάγηση στα εκθέματα. Την περιήγηση έκανε η εξαίρετη και βραβευμέ-
νη ξεναγός Βίβιαν Αποστολοπούλου, κόρη του Προέδρου του Ομίλου. Πρόσφερε άρι-
στη ξενάγηση με ευγένεια, απλότητα, ευφράδεια και περιεκτικότητα λόγου, με πλήρη
αναφορά στα εκθέματα, στις ιστορικές περιόδους, στην ιστορία του Μουσείου, στην ανοι-
κτή πληγή της επιστροφής των γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο κλπ. Την παρακολού-
θησαν όλοι με ζωηρό ενδιαφέρον και αρκετές απορίες. Κατά γενική ομολογία το Νέο
Μουσείο της Ακρόπολης είναι ένα μεγάλο επίτευγμα των σύγχρονων Ελλήνων που τιμά
και προβάλλει την ένδοξη ιστορία και τον Πολιτισμό των προγόνων μας. Παροτρύνουμε
τους Συλλόγους να οργανώσουν για τα μέλη τους ανάλογες επισκέψεις στο μουσείο. Μετά
το πέρας  της ξενάγησης, που διήρκεσε δύο ώρες, τα μέλη του Ομίλου απόλαυσαν τον
καφέ τους στη καφετέρια του μουσείου, ατενίζοντας  τον Παρθενώνα.

 ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στις αρχαιρεσίες της 20ης Δεκεμβρίου 2009 εξελέγη νέο ΔΣ,
που συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Π. Πλέσσιας, πρόεδρος, Π. Κάππος Αντ/δρος Α, Μαίρη Σακελ-
λαρίου αντιπρ/δρος Β, Μαρία Αγγελοπούλου Γ. Γραμματέας, Ευσταθία Κοκκαλιάρη Ταμίας, Σταυρού-
λα Μπούρα Ειδ. Γραμματέας, Β. Πολίτης Ειδ. Ταμίας, Θ. Χουντής Έφορος, Θ. Γιαννακόπουλος Σύμ-
βουλος Δ. Σχέσε-
ων, Μ. Κολιτσό-
πουλος Σύμβου-
λος Τύπου, Γ. Αδα-
μόπουλος Υπεύθυ-
νος Βιβλιοθήκης.
Μέλη: Ι. Γιαννικό-
πουλος, Θ. Χου-
ντής, Π. Καρβέλας,
Ι. Γαλάνης, Αλμπία
Κανελλοπούλου
και Χαρ. Παρα-
σκευόπουλος.
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Ηραιώτες και Γκούρα
Γράφει ο Ι. Χρονόπουλος

Για τη Γκούρα λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε. Στο παρελθόν η

ζωή μας ήταν άμεσα συνδεδεμένη με αυτή και πλέον για το

μέλλον ανοίγεται μια νέα προοπτική. Στον ελλαδικό χώρο ε-

κτός από τη Γκούρα που όλοι γνωρίζουμε, υπάρχουν το όρος

Όθρυς, ένα χωριό στην ορεινή Κορινθία πλησίον στην λίμνη

Στυμφαλία και ο Ιωάννης Γκούρας αρχηγός της Ελληνικής

Επανάστασης (1791-1826). Περισσότερα δε γνωρίζουμε. Η

Γκούρα πηγάζει από την οροσειρά Αρτοζήνου, έχει 15χλμ μή-

κος και εκβάλει δυτικά πιο κάτω της Αετοράχης στην περιοχή Κούνια και θέση Κοκκινομη-

λιά όπου εκεί ενώνεται με το ποτάμι “Μπούφη”. Εν συνεχεία σμίγουν πιο κάτω με τον

Αλφειό ποταμό.

Θα κάνω κάποιες αναφορές όσο μπορώ

περιληπτικά σχετικά με τις  δραστηριότη-

τες που λάμβαναν χώρα κατά μήκος της

Γκούρας. Όπως δείχνουν τα απομεινάρια κτι-

σμάτων, εκεί ζούσαν άνθρωποι κατατρεγμέ-

νοι κατά την εποχή της τουρκοκρατίας, οι ο-

ποίοι αργότερα ζούσαν νομαδικά και στις πα-

ρυφές της έχτισαν τα σημερινά χωριά. Έτσι η

Γκούρα έσφυζε από ζωή αφού τους παρείχε

τα προς το ζην. Ενδεικτικά αναφέρω κάποιες

δραστηριότητες όπως νερόμυλοι για άλεσμα

των δημητριακών τους, ασβεστοκάμινα για

τον ασβέστη και τα ξύλα ήταν άφθονα γύρω

από το καμίνι. Η

πιο σημαντική

δραστηριότη-

τα ήταν το ζω-

ικό κεφάλαιο

όπου χιλιάδες

γιδοπρόβατα

έβρισκαν τρο-

φή και νερό. Ε-

πίσης ήταν ση-

μείο αναφοράς

για τους περιοί-

κους, αφού εκ

των πραγμά-

των συναντιό-

ντουσαν, έκα-

ναν κοινωνικές σχέσεις  και μάθαιναν τα νέα

της ευρύτερης περιοχής.

 Η Γκούρα από την υπερεκμετάλλευση είχε

φτάσει στο ναδίρ. Όμως η τύχη ήταν με το

μέρος της. Οι γύρω κάτοικοι έφυγαν από την

περιοχή και διέκοψαν κάθε δραστηριότητα.

Έτσι αφέθηκε στους δικούς της ρυθμούς,  α-

ναπτύχθηκε και δεν έχει καμία σχέση με την

Γκούρα που γνωρίζαμε. Εκείνο που την χαρα-

κτηρίζει σήμερα είναι η ανάπτυξη κάθε είδους

δένδρου. Η χλωρίδα είναι κάτι το φανταστι-

κό, το τοπίο είναι πολυποίκιλο, ελκυστικό, εν-

διαφέρον και εκστασιάζει και τον πιο απλό

περιπατητή. Είναι από τα λίγα φαράγγια που

έχει πηγές, καταρράκτες, σπηλιές, οάσεις,

συνδυασμό ήπιας και άγριας ομορφιάς, από-

δειξη ότι η φύση έκανε το θαύμα της για κά-

θε είδους ζωή. Και εμείς λοιπόν με τη σειρά

μας πρέπει να κάνουμε το δικό μας καθήκον

για το καλό όλων, να διαχειριστούμε σωστά

αυτόν τον πλούτο και να κάνουμε ορθολογική

εκμετάλλευση. Πιο συγκεκριμένα, να γίνουν οι

απαραίτητες υποδομές που θα βοηθήσουν

στην ανάπτυξη με γνώμονα πάντοτε την προ-

στασία του περιβάλλοντος.

Η διαχείριση για την εκμετάλλευση είναι μί-

α πολύ σοβαρή υπόθεση γι’ αυτό απαιτείται ο

διαχειριστής φορέας να είναι νομικό πρόσω-

πο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου όπως κά-

ποιος σύλλογος, ο οποίος θα κινείται μέσα σε

νομικά θεσμοθετημένα πλαίσια. Χωρίς να υ-

πεισέρχομαι σε λεπτομέρειες γιατί δεν είναι

επί του παρό-

ντος, αυτό που

πρέπει να απο-

τελεί πρωταρ-

χικό στόχο είναι

να αρχίσει μια

ενδεικτική ιε-

ράρχηση θεμά-

των. Ενδεικτι-

κά αναφέρομαι

σχετικά με την

ευκολία πρό-

σβασης της ευ-

ρύτερης πε-

ριοχής, όπως

άνοιγμα δρό-

μων, αλλά και την ενημέρωση του κοινού

σχετικά με την ιστορία, την παράδοση και

τους μύθους του κάθε τόπου με τη βοή-

θεια βιντεοσκοπημένων αφηγήσεων  από

ειδικούς.

Η περιληπτική μου αναφορά δεν έχει τον

χαρακτήρα όπως συνηθίζεται να λέγεται να

“θυμηθούν οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νε-

ότεροι”. Αντιθέτως έχει χαρακτήρα παρό-

τρυνσης σ’ όλους τους Ηραιάτες και ιδιαί-

τερα σε όλους τους θεσμικούς παράγοντες

του τόπου. Πρόκειται για ένα έργο υψίστης

σημασίας που θα δώσει πνοή στον τόπο,

κάνοντας τον γνωστό σε όλη τη χώρα για

την απαράμιλλη φυσική ομορφιά του. Πι-

στεύω ότι πρέπει να δείξουμε έμπρακτο εν-

διαφέρον για την ανάπτυξη και ανάδειξη της

Γκούρας. Άλλωστε αυτό επιβάλλουν οι και-

ροί και “οι καιροί ου μενετοί”.

Κοπή πίτας και Γ. Συνέλευση Ομίλου “H Γκούρα”
Ο Φυσιολατρικός Ορειβατικός Όμιλος  “Η

ΓΚΟΥΡΑ”, πραγματοποίησε κοπή πίτας και 
Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 31/1/
2010 στις 10.30 π.μ., στην αίθουσα “Καλλι-
τεχνικό Καφενείο”, του Πολιτιστικού Κέντρου
“Μελίνα Μερκούρη” του Δήμου Ιλίου. Πα-
ραβρέθηκαν πολλά μέλη του Ομίλου καθώς
και επίσημοι προσκεκλημένοι. Την εκδήλω-
ση τίμησαν με τη παρουσία τους ο Δήμαρχος
Ιλίου κ. Ν. Ζενέτος, ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Αρ-
καδίας & Δήμαρχος Τρικολώνων κ. Γ. Μπα-
ρούτσας, ο Πρόεδρος κ. Ανδ. Αντωνόπουλος
& ο ταμίας κ. Κωνσταντινόπουλος, της Ομο-
σπονδίας Ορειβατικών Σωματείων και η Δημ.
Σύμβουλος του Δήμου Ηραίας κ. Ελένη Θα-
νοπούλου- Χριστοπούλου. Επίσης ο Διευθυ-
ντής της εφημερίδας “Γορτυνία” κ. Κ. Καλύ-
βας και ο κ. Στάθης Ρέππας, ως εκπρόσωπος
της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας (είνα ικαι 
πρόεδρος Σκηνοθετών & πρόεδρος Συλλόγου
Βαλτεσινικιωτών). 

 Επίσης παραβρέθηκαν: 1) Από το δήμο Ι-
λίου ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης κ. Δ. Δαλαμάγκας και οι Δημ. Σύμ-
βουλοι κ.κ. Ι. Γκιώνης, Δ. Βασιλόπουλος. 2)
Από το Σύλλογο Αρκάδων Ιλίου ο Πρόεδρος
κ. Β. Αλεξόπουλος (και Δημ. Σύμβουλος Δή-
μου Ιλίου), ο επίτιμος Πρόεδρος κ. Γεώργιος
Ξυνής και ο Γραμματέας κ. Ι. Ν. Βέργος (και
αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων).

3) Οι Πρόεδροι των Πολιτιστικών Συλλόγων
των παρόχθιων χωριών του Φαραγγιού της
Γκούρας: *Συνδέσμου Σερβαίων κ. Θ. Τρου-
πής, *Συλλόγου Λυκουρεσαίων κ. Κ. Κουμου-
τσάρης *Αδελφότητας Ψαραίων κ. Γ. Κωνστα-
ντόπουλος, *Συλλόγου Σαρακιναίων κ. Γ.
Μπερδούσης, *Συλλόγου Οχθιτών κ. Δ. Γιαν-
νόπουλος, *Συλλόγου Αετορραχιτών κ. Αθ.
Παπαθεοδώρου, *Συλλόγου Κοκκινοραχιτών
 κ. Γ. Διαμαντόπουλος.

 4) Εκπρόσωποι και μέλη ΔΣ Συλλόγων και
άλλων φορέων όπως: *ο εκπρόσωπος του
Συλλόγου Ηραιατών Κορίνθου κ. Δ. Μαρκό-
πουλος *το μέλος του Δ.Σ της Παναρκαδικής
Ομοσπονδίας κ. Αλ. Λιακόπουλος  *από τα 
Τ. Σ. Ψαραίων ο κ. Γ. Ζαφειρόπουλος και Αε-
τορράχης ο κ. Φ. Χαντζής. *ο Διευθυντής και
ιδιοκτήτης της εφημερίδας “Κρητική ΕΝΗΜΕ-
ΡΩΣΗ”, πατριώτης (Σερβαίος) κ. Βασίλης Σχί-
ζας.

5) Τα περισσότερα μέλη του Δ.Σ. του Ομί-
λου μας: Ο Πρόεδρος κ. Ευθ. Αποστολόπου-
λος, η Αντιπρόεδρος κ. Ελένη Θανοπούλου-
Χριστοπούλου, η Γραμματέας κ. Μαρίνα

Διαμαντοπούλου-Τρουπή, ο Ταμίας κ. Ι. Στ.
Βέργος και τα μέλη Αθ. Παπαθεοδώρου, Γ.
Κωνσταντόπουλος και Δ. Μαρκόπουλος.  
Η Γραμματέας του Ομίλου ευχαρίστησε ό-

λους -μέλη και επισήμους- για τη παρουσία
τους. Ιδιαίτερα ευχαρίστησε *το Δήμαρχο Ι-
λίου, τον πρώην Πρόεδρο του Πολιτιστικού
Κέντρου κ. Φ. Μαρκόπουλο και τη νυν Πρόε-
δρο κυρία Αγγέλα Δαμιανάκη, για την παρα-
χώρηση της αίθουσας. * τον Διευθυντή της
εφημερίδας “Γορτυνία” κ. Κ. Καλύβα, το πε-
ριοδικό “Εκδρομικά Χρονικά” της Ομοσπον-
δίας, την εφημερίδα “Αρκαδικοί Ορίζοντες”,
*τις εφημερίδες “Αρτοζήνος” του Συνδέσμου
Σερβαίων και “Γριγριλίδι” του Συλλόγου Λυσ-
σαρεωτών, τις ιστοσελίδες servou, opsarion,
syllogos lyssareas, lyssarea,   που δημοσιεύ-
ουν τη δράση του Ομίλου και αναρτούν άρ-
θρα και προβάλλουν γενικά το φαράγγι της
Γκούρας. *το χορηγό κ. Τάκη Ρουσιά, -έμπο-
ρο ηλεκτρικών ειδών- από Σέρβου, που κά-
λυψε τα έξοδα έκδοσης του Ημερολογίου. 
Στη συνέχεια η γραμματέας ενημέρωσε

τους παρευρισκόμενους ότι έχουν τη δυνα-

τότητα να θαυμάσουν την ομορφιά του φα-
ραγγιού της Γκούρας, παρακολουθώντας την
έκθεση φωτογραφίας που λειτουργούσε στον
ίδιο χώρο. Επί πλέον τόνισε πως οι παρόντες
είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις εντυ-
πώσεις και απόψεις τους για τον Όμιλο στο
“Βιβλίο Επισκεπτών-Ημερολόγιο” που εκτίθε-
το στον ίδιο χώρο. Κατόπιν ο  πατήρ Ι. Απο-
στολόπουλος από Λυσσαρέα ευλόγησε τη
πίτα μας και εξέφρασε τις ευχές του. Αμέσως
μετά ο Πρόεδρος του Ομίλου κ. Ευθ. Αποστο-
λόπουλος ευχήθηκε σε όλους για τη νέα
χρονιά και εξέθεσε συνοπτικά τη δράση του
ΔΣ, τους σκοπούς και τους στόχους. Αναφέρ-
θηκε ειδικά στην κατασκευή Καταφυγίου και
στη διάνοιξη μονοπατιών, στον ορεινό όγκο
του Αρτοζήνου.  Στη συνέχεια κλήθηκαν οι
εκλεγμένοι εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων
κ.λ.π. να κόψουν ένα κομμάτι πίτας -κατά το
έθιμο- και να κάνουν τις ευχές τους. Ο κ. Α-
ντωνόπουλος, που υπήρξε συμπαραστάτης
του Ομίλου από τη πρώτη στιγμή, τόνισε την
ομορφιά του φαραγγιού, ο κ. Μπαρούτσας
υποσχέθηκε ότι θα βοηθήσει, ως Πρόεδρος

της ΤΕΔΚ Αρ-
καδίας, την ό-
λη προ-
σπάθεια του
Ομίλου και ο
κ. Ζενέτος ε-
ξέφρασε την
ευχαρίστηση
του, που όλοι
“εργαζόμα-
στε για τον
τόπο μας”, με
τόσο ενδια-
φέρον.

Όλοι οι ομιλητές που ακολούθησαν, μίλη-
σαν με θερμά λόγια για το σκοπό της ανάδει-
ξης του φαραγγιού της Γκούρας, που θα δώ-
σει ανάπτυξη στην περιοχή για το καλό των
χωριών που το περιβάλλουν. Ευχήθηκαν κα-
λή δύναμη για τη συνέχεια και υποσχέθηκαν
στήριξη στη προσπάθεια.  Το Δ.Σ. του Ομί-
λου καθώς και πολλοί προσκεκλημένοι εξέ-
φρασαν την συμπαράσταση τους στο σοβα-
ρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Ειδ.
Γραμματέας του συλλόγου, γιατρός κ. Ηλίας
Χειμώνας, από Αράπηδες.  Ο τυχερός, που
βρήκε το φλουρί της πίτας, ήταν ο κ. Γ. Σαβό-
γλου από Σέρβου, που κέρδισε μια φωτογρα-
φική μηχανή “για να φωτογραφίζει τις ομορ-
φιές της Γκούρας”, προσφορά του Ομίλου

μας. 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλω-
σης πραγματοποιήθηκε η Γ. Συνέ-
λευση. Πρόεδρος εκλέχτηκε ο κ.
Γ. Ιωαννίδης από Λυσσαρέα και
Γραμματέας ο κ. Ν.  Πανόπουλος
από Αετορράχη. Η Γραμματέας
του Ομίλου κ. Μαρίνα Διαμαντο-
πούλου-Τρουπή έκανε τον Διοι-
κητικό Απολογισμό, που αφορού-
σε τις δραστηριότητες της χρονιάς
που πέρασε. Αναφέρθηκε σε διά-
φορα θέματα όπως:

*Εγγραφή στη Ομοσπονδία Φυ-
σιολατρικών Ορειβατικών Εκδρομικών Σωμα-
τείων Ελλάδος. *Εγγραφή νέων μελών (τα μέ-
λη σήμερα ανέρχονται σε 110).  *Πραγματο-
ποίηση τριών εξορμήσεων στο φαράγγι της
Γκούρας, με μεγάλη επιτυχία. *Επίσκεψη στο
Νέο Μουσείο της Ακρόπολης. *Έκδοση Ημερο-
λογίου 2010. *Αποστολή επιστολής στην Αρ-
χαιολογική Υπηρεσία Τρίπολης σχετικά με τη
“σπηλιά  Γιαννικούλια”. *Επιστολή στον Πρό-
εδρο της ΤΕΚΔ Αρκαδίας  κ. Μπαρούτσα, για
χρηματοδότηση διάνοιξης και σηματοδότησης
του φαραγγιού. Ο κ. πρόεδρος είπε πως μελε-
τά με σοβαρότητα το αίτημα μας. *Ενημέρωση
σχετικά με την ολοκλήρωση της σύνταξης της
πρώτης μελέτης του Μηχανικού κ. Φωτίου, στον
οποίο είχε ανατεθεί από το Δήμο Ηραίας από
τις αρχές του περασμένου χρόνου. 
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις με-

λών. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αετορραχιτών
κ. Παπαθεοδώρου πρότεινε ως πρώτο έργο τη
χρηματοδότηση ώστε να εξασφαλιστεί η δυ-
νατότητα πρόσβασης σε όλο το μήκος του φα-
ραγγιού. Πρότεινε επίσης την αλλαγή της ονο-
μασίας του Ομίλου ούτως ώστε να έχει ευρύτε-

ρο γεωγραφικό προσδιορισμό δηλαδή Γορτυ-
νίας, αφού ένα τμήμα της Γκούρας βρίσκεται
στο Δήμο Τροπαίων. Την άποψη υποστήριξε ε-
πίσης ο κ. Η. Νικολακόπουλος ο οποίος ανα-
φέρθηκε σε δημοσιευμένα άρθρα του από πα-
λιά σχετικά με του “Γιαννικούλια τη σπηλιά”,
με ανάλογη φωτογραφία. Ο κ. Γ. Ζαφειρόπου-
λος από Ψάρι υποστήριξε ότι δεν πρέπει να
γίνει αλλαγή ονόματος. Δόθηκε απάντηση α-
πό το Προεδρείο καθώς και από τον Νομικό
Σύμβουλο κ. Αναστ. Κουμουτσάρη ότι δεν μπο-
ρεί να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα στη Τα-
κτική Συνέλευση, αλλά να οριστεί  Καταστατι-
κή Συνέλευση.
Η κ. Ελένη Θανοπούλου ανάφερε αναμνή-

σεις-εμπειρίες από το χείμαρρο της Γκούρας κα-
θώς και τις ενέργειες της για την εκπόνηση με-
λέτης αξιοποίησης του φαραγγιού. Για την με-
τονομασία του Ομίλου πρότεινε να περιμένου-
με την ψήφιση του νομοσχεδίου “Καλλικρά-
της”, δηλ. τη συνένωση των Δήμων, αλλά συ-
μπλήρωσε ότι όλη η περιοχή γεωγραφικά α-
νήκει από παλιά στον όγκο της Ηραίας και
μόνο η Αετορράχη υπάγεται διοικητικά στο
Δήμο Τροπαίων. Πρόσθεσε προτείνοντας την

ένωση του φαραγγιού με επέκταση του μο-
νοπατιού  προς Δημητσάνα και προς Ολυμπία
υλοποιώντας το “δρόμο του αλατιού”. Στη
συνέχεια η Γραμματέας διάβασε τον Οικονο-
μικό Απολογισμό που έκανε ο ταμίας κ. Ι. Στ.
Βέργος. Το υπόλοιπο ταμείου στις 31/12/2009
ανέρχεται στο ποσό των 1039,11€. Επίσης διά-
βασε την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτρο-
πής.

 Τέλος η Γραμματέας ανακοίνωσε τον Προ-
γραμματισμό Δραστηριοτήτων του 2010.  Εί-
πε ότι έχουν προγραμματιστεί δύο κεντρι-
κές εκδηλώσεις για την Άνοιξη και το Καλο-
καίρι του 2010. Η πρώτη θα γίνει στον βουνό
Αρτοζήνος στις αρχές Μαΐου, εις ανάμνηση
της συνήθειας των προγόνων μας να ανεβά-
ζουν τα κοπάδια τους στα βουνά την άνοιξη.
Η δεύτερη θα γίνει τον Ιούλιο(πιθανόν 10/
7) στη συμβολή της Γκούρας με το Λαγκαδι-
νό ρέμα, κάτω από την Αετορράχη και θα
είναι βραδινή. Φυσικά θα γίνουν και άλλες
εκδηλώσεις, τόνισε, που θα γνωστοποιηθούν
στη πορεία όπως και οι λεπτομέρειες των προ-
αναφερόμενων.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ “Η ΓΚΟΥΡΑ”

Ο κ. Μπαρούτσας και η
γραμματέας Μαρίνα Τρουπή
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Μάρτιος 2010.
Αγαπητοί πατριώτες.  Μελετήστε με ιδιαίτερη προσοχή το καταστατικό, γράψε με ευκρίνεια και

σαφήνεια τις παρατηρήσεις και προτάσεις σας  και παραδώστε τες στο προεδρείο με το όνομά σας,
για να μπουν σε σειρά προτεραιότητας, να ομαδοποιηθούν, κυρίως όμως για να διευκολυνθεί διαδι-
κασία και να αποφευχθούν ενδεχομένως παρερμηνείες. Οι προτάσεις σας θα πρωτοκολληθούν και
θα καταχωρηθούν στο αρχείο του Συνδέσμου για  λόγους ιστορικούς (Προφορικές προτάσεις θα
συζητηθούν στο τέλος αν υπάρξει χρόνος).  Κάθε μέλος του ΔΣ δεν δεσμεύεται από την παρούσα
πρόταση και έχει δικαίωμα να καταθέσει στη Γ. Συνέλευση την προσωπική του πρόταση, αν έχει
διαφορετική άποψη σε οποιοδήποτε άρθρο του καταστατικού.  Στόχος είναι να ψηφιστεί ένα κατα-
στατικό αντιπροσωπευτικό, με όσο γίνεται περισσότερες απόψεις πατριωτών και με την καλύτερη
δυνατή δημοκρατική διαδικασία. Γι αυτό απαιτείται αθρόα προσέλευση πατριωτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. ΙΔΡΥΣΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ.
ΑΡΘΡΟ 1ο: Το πολιτιστικό-μορφωτικό και εξω-

ραϊστικό σωματείο με την επωνυμία “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΕΡ-
ΒΑΙΩΝ Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”  ιδρύθηκε
τον Νοέμβριο του 1922, με έδρα τον Πειραιά. Το
αρχικό καταστατικό του έχει τροποποιηθεί τέσ-
σερις φορές (1931,1952, 1973 και 1984). Με την
τελευταία τροποποίηση το σωματείο μετονομά-
στηκε σε  “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΕΡΒΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Η
ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”. Από τη δεκαετία του
1950 η έδρα του σωματείου βρίσκεται στην Αθή-
να και από το 2005 στεγάζεται σε ιδιόκτητη στέγη,
στην οδό Αγίου Μάρκου 16, Αθήνα

ΑΡΘΡΟ 2ο: Οι σκοποί του Συνδέσμου είναι: κοι-
νωνικοί και εκπολιτιστικοί: Ειδικότερα:

1) Η διατήρηση των υπαρχόντων δεσμών και η
δημιουργία νέων, μεταξύ των απανταχού της γης
Σερβαίων, ιδιαίτερα η ανάπτυξη φιλοπατρίας και
η μετάδοση της αγάπης για του Σέρβου στις ε-
περχόμενες γενιές.

2) η ενημέρωση των πατριωτών σε θέματα που
αφορούν το χωριό μας, τους πατριώτες και το
Σύνδεσμο.

3) Η ανάδειξη της ιστορίας, του πολιτισμού
των ηθών και εθίμων του χωριού μας και η διάδο-
ση του έργου των πνευματικών δημιουργών που
κατάγονται από αυτό.

4) Η δημιουργία έργων και υποδομών στο χω-
ριό, που θα συμβάλλουν τόσο στην πνευματική
καλλιέργεια των πατριωτών και στη  διατήρηση
του φυσικού περιβάλλοντος του τόπου, όσο και
στην αύξηση της επισκεψιμότητας από νεότε-
ρους κυρίως πατριώτες αλλά και από άλλους
που επιθυμούν να γνωρίσουν τον τόπο μας. Κέ-
ντρο αυτών των δραστηριοτήτων θα είναι το Πο-
λιτιστικό Κέντρο του χωριού.

5) Η αλληλεγγύη και συμπαράσταση σε πά-
σχοντες και αναξιοπαθούντες πατριώτες.

6) Η καλλιέργεια γενικά των ιδανικών της δη-
μοκρατίας και ελευθερίας.

ΑΡΘΡΟ 3ο. Οι παραπάνω σκοποί θα πραγματο-
ποιηθούν

α) με τα μέσα επικοινωνίας του Συνδέσμου,
που είναι η εφημερίδα “Αρτοζήνος” και η ιστοσε-
λίδα “servou.gr”.

β) με την οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων
στο “Πολιτιστικό Κέντρο Σέρβου” και αλλού

γ) Με ποικίλες δραστηριότητες και συλλογι-
κές εκδηλώσεις όπως,  χοροεσπερίδες, εκδρο-
μές, απονομή βραβείων, μεταλλίων, ίδρυση τρά-
πεζας αίματος κλπ.

δ) με τη στενή συνεργασία του Συνδέσμου με
τις Τοπικές Αρχές  και άλλους φορείς.

Ο Σύνδεσμος είναι σωματείο μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα με καθαρά πολιτιστικούς σκο-
πούς, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2238/1994
(ΦΕΚ Α΄151), όπως ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ-
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΕΣ.
ΑΡΘΡΟ 4ο. α) Τακτικά μέλη είναι άτομα και των

δύο φύλων, που έχουν οι ίδιοι ή οι πρόγονοί τους
καταγωγή από του Σέρβου, οι σύζυγοι αυτών,
καθώς και τα παιδιά τους, εφ’ όσον έχουν συ-
μπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Τακτι-
κό μέλος μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε που πλη-
ροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, εφόσον πλη-
ρώσει την συνδρομή του  τρέχοντος έτους και
δηλώσει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις δια-
τάξεις του παρόντος και τις αποφάσεις των
Γ.Σ.και ΔΣ.  β) Αρωγά μέλη είναι εκείνα που προ-
σφέρουν ιδιαιτέρως μεγάλα ποσά στο ταμείο του

Συνδέσμου και δεν ανήκουν στην πρώτη κατη-
γορία. γ) Επίτιμα μέλη (Συνδέσμου ή ΔΣ) είναι
άτομα που παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες στον
Σύνδεσμο, ή αυτοί που μπορούν από την θέση
τους, κοινωνική ή οικονομική να βοηθήσουν τον
Σύνδεσμο ηθικά και υλικά. Αρωγά και επίτιμα μέ-
λη ανακηρύσσονται από τη Γ/Σ μετά από πρότα-
ση του ΔΣ. Μπορούν να μετέχουν στις Γ/Σ (η το
ΔΣ) χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου ή δικαίωμα “ε-
κλέγειν και εκλέγεσθαι” (εκτός αν είναι και τα-
κτικά μέλη). Δεν έχουν υποχρέωση καταβολής
συνδρομής.

ΑΡΘΡΟ 5ο. Η εγγραφή Τακτικού μέλους στο
Σύνδεσμο, εφόσον πληροί τις προαναφερθείσες
προϋποθέσεις,  γίνεται μόνο με την πληρωμή
της συνδρομής του τρέχοντος έτους, που εμπε-
ριέχει και το δικαίωμα εγγραφής και θα  ισούται
πάντοτε  με  ένα ημερομίσθιο ανειδίκευτου ερ-
γάτη. Κατά περιόδους η Τακτική ΓΣ θα μπορεί να
αναπροσαρμόζει το ποσόν. Για τα δεδομένα του
τρέχοντος έτους 2010, το ποσόν αυτό ανέρχεται
σε τριάντα ευρώ (30). Η ιδιότητα του μέλους
αποκτάται με την καταχώρηση στο Βιβλίο Μη-
τρώου Μελών και χάνεται με την διαγραφή του
απ’ αυτό.

ΑΡΘΡΟ 6ο.Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα συμ-
μετοχής σε όλες τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου
και δικαίωμα “εκλέγειν και εκλέγεσθαι”. Υποχρε-
ούνται να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή, η
οποία συνυπολογίζεται σε οποιαδήποτε οικονο-
μική προσφορά τους  στο Σύνδεσμο.  Δεν υπο-
χρεώνονται σε τακτική συνδρομή οι στρατιώτες,
φοιτητές, όπως κάθε άλλο άτομο πού αποδε-
δειγμένα αδυνατεί να πληρώσει. Την αδυναμία
για πληρωμή της συνδρομής κρίνει και αποφασί-
ζει το Δ.Σ. Σε κάθε περίπτωση πάντως η ιδιότητα
και τα δικαιώματα του μέλους αποκτώνται με την
πληρωμή της συνδρομής του τρέχοντος έτους.

ΑΡΘΡΟ 7ο: Δεν μπορεί να γραφτεί μέλος του
Συνδέσμου: α) Όποιος αποδεδειγμένα εμφανίζει
συμπεριφορά που αντιστρατεύεται τα συμφέρο-
ντα του Συνδέσμου. β) Όποιος έχει στερηθεί αυ-
τοδίκαια ή ύστερα από δικαστική απόφαση τα πο-
λιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η
στέρηση αυτή. γ) Όποιος δια νόμου ή δικαστικής
αποφάσεως στερείται το δικαίωμα της ελεύ-
θερης ίδρυσης συνεταιρισμών ή ενώσεων προ-
σώπων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ή στέ-
ρηση αυτή. Οι ανήκοντες στις παραπάνω περι-
πτώσεις διαγράφονται από το Βιβλίο Μητρώου
Μελών με πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της
Γ.Σ. στην οποία μπορούν να παραστούν οι ίδιοι ή
με αντιπρόσωπο τους με το δικαίωμα της απο-
λογίας. Τα με αυτόν τον τρόπο διαγραφόμενα
μέλη επανεγγράφονται δι αποφάσεως του Δ.Σ.
και εγκρίσεως της Γ.Σ. αφού η τελευταία πειστεί
ότι δεν υπάρχουν πλέον οι λόγοι που προκάλε-
σαν την διαγραφή.

ΑΡΘΡΟ 8ο: Κάθε μέλος μπορεί να παραιτηθεί
όταν το θελήσει, χωρίς καμία υποχρέωση και κα-
μία απαίτηση από το Σύνδεσμο.

ΑΡΘΡΟ 9ο: Ευθύνη μελών-ποινές. Κάθε μέ-
λος πού με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την
επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου, ή η δια-
γωγή του δεν συμβιβάζεται με την αξιοπρέπεια
και τα συμφέροντα του Συνδέσμου, υπόκειται
στις παρακάτω ποινές: α) Σύσταση ή επίπληξη,
β) αποβολή ενός (1) χρόνου, αν συντρέχουν σο-
βαροί λόγοι, γ) οριστική αποβολή σύμφωνα με
το άρθρο 88 Α.Κ. Η πρώτη ποινή επιβάλλεται
από το Δ.Σ., οι άλλες εισηγούνται στη Γενική
Συνέλευση, η οποία αποφασίζει. Το μέλος που
του επιβλήθηκε η οποιαδήποτε κύρωση, δι-
καιούται να προσφύγει στην Γ.Σ. με γραφτή προ-

σφυγή πού καταθέτει στο Δ.Σ. μέσα σε 30 μέρες
από την επίδοση της απόφασης. Το Δ.Σ. φέρνει
την ένσταση υποχρεωτικά στην πρώτη τακτική ή
έκτακτη Γ.Σ. πού αποφασίζει οριστικά και τελεσί-
δικα.

ΑΡΘΡΟ 10ο: Δικαιώματα μελών. Όλα τα μέλη
του Συνδέσμου έχουν ίσα δικαιώματα. Έχουν δι-
καίωμα συμμετοχής  στις Γ.Σ. με δικαίωμα ψήφου
και μέσα απ’ αυτές δικαίωμα ελέγχου πράξεων
και ενεργειών των ΔΣ και των ΕΕ. Έχουν δικαί-
ωμα “εκλέγειν και εκλέγεσθαι”, ως μέλη Δ.Σ. και
Ε.Ε. Το δικαίωμα αυτό ασκείται προσωπικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄.  ΠΟΡΟΙ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ-
ΔΩΡΗΤΕΣ-ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ.
ΑΡΘΡΟ 11ο. Οι πόροι του Συνδέσμου προέρ-

χονται από: α)Συνδρομές και προσφορές πατριω-
τών και φίλων του Συνδέσμου, β)Τα εξ εορτών,
χορών, διαλέξεων, εκδρομών, λαχειοφόρων α-
γορών, εράνων και από οποιαδήποτε άλλη αιτία
προερχόμενα οφέλη, πού δεν αντίκεινται στο πα-
ρόν καταστατικό και στο Νόμο, γ)Ενισχύσεις από
κρατικούς ή άλλους φορείς κλπ. και δ)κληρονο-
μιές, κληροδοσίες και δωρεές γίνονται αποδε-
κτές επ’ ωφελεία απογραφής και μετά απόφαση
της ΓΣ. Αν αυτές έγιναν  με ορισμένο σκοπό,
διατίθενται αποκλειστικά κατά τους όρους του
διαθέτη ή δωρητή. Ή εκμετάλλευση της πε-
ριουσίας του Συνδέσμου δεν μπορεί να συνεπά-
γεται την ανάμιξη του σε κερδοσκοπικές επιχει-
ρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 12ο: Δωρητές και Ευεργέτες. Εάν η
προσφορά κάποιου στο Σύνδεσμο, στο χωριό και
γενικά στους πατριώτες, είναι ιδιαίτερα σημα-
ντική, το ΔΣ θα προτείνει στη Γ. Συνέλευση να
τον ανακηρύξει “Δωρητή” ή “ευεργέτη” ή “με-
γάλο ευεργέτη”.  Τα κριτήρια θα τα ορίζει το ΔΣ,
ανάλογα με το είδος της προσφοράς και την ε-
ποχή και θα τα εγκρίνει η ΓΣ. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε πως για το 2010 για να ανακηρυχθεί κά-
ποιος “Δωρητής” θα πρέπει το ποσόν (ή το εί-
δος της προσφοράς) να αντιστοιχεί σε ποσό πέ-
ντε έως δέκα χιλιάδες ευρώ (5.000€-10.000€).
“ευεργέτης” με το ποσό δέκα έως είκοσι χιλιά-
δες ευρώ και πάνω από αυτό “μεγάλος ευερ-
γέτης”. Τα ποσά αυτά θα αναπροσαρμόζονται κά-
θε πενταετία. ̀ Τα ονόματα δωρητών και ευεργε-
τών θα γράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα αναρτημέ-
νο στο γραφείο του Συνδέσμου, ή στο Πολιτιστι-
κό Κέντρο του χωριού. Στον ίδιο χώρο θα α-
ναρτώνται και οι φωτογραφίες των δωρητών και
ευεργετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΌΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ.
Τα όργανα του Συνδέσμου είναι: α) Η Γενική

Συνέλευση (Γ.Σ.), β) Το Διοικητικό Συμβούλιο
(Δ.Σ.) και γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

 ΑΡΘΡΟ 13ο. Γενική Συνέλευση. Είναι το ανώ-
τατο όργανο του Συνδέσμου και μπορεί να απο-
φασίζει για κάθε θέμα του, σύμφωνα με τον νόμο
και τις διατάξεις του παρόντος. Έχει τον έλεγχο
και την εποπτεία του Δ.Σ. και της Ε.Ε. και μπορεί
και δικαιούται να παύσει τα όργανα αυτά (να διο-
ρίζει προσωρινή διοίκηση) οποτεδήποτε και για
οποιαδήποτε αιτία. Οι αποφάσεις παίρνονται με
πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις
περιπτώσεις πού ο νόμος ή οι ειδικές διατάξεις
του παρόντος απαιτούν ειδική πλειοψηφία. Σε
όλες τις περιπτώσεις υπάρχει απαρτία αν παρί-
στανται τουλάχιστον είκοσι ένα άτομα, ταμεια-
κώς εντάξει. Σε περίπτωση μη απαρτίας, συγκα-
λείται νέα Γ.Σ. εντός 8 ημερών και θεωρείται σε
απαρτία, με οποιονδήποτε αριθμό μελών ταμεια-
κώς τακτοποιημένων.

Η γνωστοποίηση σύγκλησης Γ.Σ. γίνεται με δη-
μοσίευση στην εφημερίδα του Συνδέσμου 10-15
ημέρες νωρίτερα. Αν δεν εκδίδεται εφημερίδα
θα γίνεται με ατομική πρόσκληση στα ταμειακώς
εντάξει μέλη του τρέχοντος και παρελθόντος έ-
τους.  Στην πρόσκληση-ανακοίνωση, αναφέρεται
υποχρεωτικά ο τόπος και ο χρόνος σύγκλησης
της Γ.Σ. καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάτα-
ξης. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης μπορούν
να συζητηθούν στο τέλος της  συνεδρίασης μετά
από απόφαση της ΓΣ. Σε προσωπικά ζητήματα ή
ψηφοφορία είναι πάντοτε μυστική.

Στην αρχή κάθε Γ.Σ. εκλέγεται ο Πρόεδρος κα-

θώς και ο Γραμματέας, ο οποίος θα τηρεί τα πρα-
κτικά. Δεν μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος ή Γραμ-
ματέας της Γ.Σ. μέλος του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. Ο Πρό-
εδρος τακτοποιεί την Ημερήσια Διάταξη. πού ει-
σηγείται ο Γραμματέας και απαγορεύει κάθε ο-
μιλία ή συζήτηση θεμάτων πού δεν περιλαμβά-
νονται σε αυτήν. Έχει το δικαίωμα να αφαιρεί τον
λόγο από τους ομιλητές πού παρεκτρέπονται
και αποβάλλει από την αίθουσα μέλη των οποίων
η συμπεριφορά εμποδίζει τις εργασίες της Γ.Σ.
Ο Γραμματέας της Γ.Σ. υπογράφει μαζί με τον
Πρόεδρο αυτής τα πρακτικά και τα παραδίδει ό-
ταν λήξει η Γ.Σ. αμέσως στο Δ.Σ. του Συνδέσμου.
Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία ή ειδική
πλειοψηφία, σύμφωνα με το νόμο και τις διατά-
ξεις του παρόντος Σε περίπτωση ισοψηφίας η
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και σε νέα ισοψη-
φία η πρόταση απορρίπτεται. Οι αποφάσεις της
Γ.Σ. μπορούν να προσβληθούν ως άκυρες κατά
το άρθρο 15 παράγραφος 14 του Κ. Πολ.Δικονο-
μίας.

ΑΡΘΡΟ 14ο. Τακτική Γ. Σ.  Συνέρχεται κάθε
δύο χρόνια κατά το μήνα Μάρτιο ή Απρίλιο. Σε
αυτή γίνεται απολογισμός υπό του προέδρου του
απερχόμενου ΔΣ, οικονομικός απολογισμός από
τον ταμία και διαβάζεται η έκθεση της Εξελεγκτι-
κής Επιτροπής.  Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση
επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και στο
τέλος μπορούν να συζητηθούν θέματα που θα
προτείνουν οι πατριώτες εφόσον το εγκρίνει η
ΓΣ. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης ορίζε-
ται η ημερομηνία των αρχαιρεσιών (σε μία ή δύο
εβδομάδες) και εκλέγεται η τριμελής επιτροπή
για που θα τις διενεργήσει

ΑΡΘΡΌ 15ο: Ενημερωτική Γ.Σ.  Η συνέλευση
αυτή θα γίνεται στο μέσον περίπου της διετίας
στην Αθήνα κατά τον μήνα Μάρτιο ή Απρίλιο, για
ενημέρωση των πατριωτών επί συλλογικών θε-
μάτων. Μπορεί όμως να μετατεθεί η σύγκληση
από τους μήνες αυτούς και να γίνει τον Αύγου-
στο του ίδιου χρόνου στο χωριό.

ΑΡΘΡΟ 16ο. Έκτακτη Γ.Σ. Η συνέλευση αυτή
μπορεί να συγκληθεί οσάκις υπάρχουν έκτακτα
σοβαρά συλλογικά γεγονότα. Για την σύγκλησή
της απαιτείται πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. ή
έγγραφη αίτηση του το 1/10 των ταμειακώς ε-
ντάξει μελών του Συνδέσμου του τρέχοντος και
παρελθόντος έτους. Η πραγματοποίηση της γί-
νεται σε 20 το πολύ μέρες από την απόφαση του
ΔΣ ή την υποβολή της αιτήσεως. Το Δ.Σ. έχει
υποχρέωση να ειδοποιήσει τα μέλη, όπως και
στην Τακτική ΓΣ.

ΑΡΘΡΟ 17ο. Διοικητικό Συμβούλιο. Ό Σύνδε-
σμος διοικείται από 9μελές Δ.Σ. του οποίου τα
μέλη είναι άμισθα. Το ΔΣ αποτελείται από τον
Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδι-
κό Γραμματέα, Ταμία και 4 συμβούλους. Αποκλεί-
ονται του Δ.Σ. μέλη που δεν έχουν πλήρη δικαιο-
πρακτική ικανότητα. Εκτός των τακτικών υπάρ-
χουν και τρία αναπληρωματικά μέλη. Το Δ.Σ. μπο-
ρεί να ορίσει επιτροπές δουλειάς, οι οποίες και
θα προεδρεύονται υποχρεωτικά από μέλος του
Δ.Σ. το οποίο και θα έχει την ευθύνη. Το Δ.Σ.
συνεδριάζει με πρόσκληση του προέδρου τακτι-
κά τουλάχιστον  μια φορά τον μήνα. Εκτάκτως
συνεδριάζει όταν ο πρόεδρος κρίνει αναγκαίο ή
αν τούτο ζητηθεί από 3 τουλάχιστον μέλη του
ΔΣ. Στη δεύτερη περίπτωση το σχετικό αίτημα
και ο λόγος της έκτακτης σύγκλησης υποβάλλε-
ται στον Πρόεδρο εγγράφως. Σε περίπτωση αρ-
νήσεως του Προέδρου ή αδυναμίας του κατατί-
θεται στον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση αρνή-
σεως στον Γ.Γ. ο όποιος και υποχρεούται για την
παραλαβή και την πρωτοκόλληση της αιτήσεως.
Η έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. πραγματοποιεί-
ται εντός πέντε (5) το πολύ ημερών και το Δ.Σ.
βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται πέντε
(5) τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνο-
νται με πλειοψηφία και φανερή ψηφοφορία, ε-
κτός της εκλογής προέδρου. Σε περίπτωση  ισο-
ψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Σύμ-
βουλος πού απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις
(3} κατά σειρά συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή τρεις (3)
τακτικές και μη συνεχείς εντός τεσσάρων (4) μη-
νών, παύεται δια αποφάσεως του Δ.Σ. και καλεί-
ται σε αντικατάσταση του ο πρώτος των επιλα-
χόντων. Αν και αυτός αρνηθεί καλείται ο δεύτε-
ρος κ.ο.κ. Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής και αρχί-

συνέχεια στη σελ. 6
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ζει από την στιγμή της παραδόσεως του τέως
Δ.Σ., λήγει δε με την παράδοση στο Νέο. Σε πε-
ρίπτωση ομαδικής παραιτήσεως πέντε (5) του-
λάχιστον μελών του Δ.Σ., θεωρείται τούτο πα-
ραιτηθέν ομαδικώς και συγκαλείται έκτακτη ΓΣ,
όπως και στην περίπτωση που ο αριθμός των
μελών του ΔΣ μειωθεί για οποιαδήποτε λόγο
κάτω των πέντε (5) και δεν υπάρχουν αναπληρω-
ματικά μέλη. Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συνέρχεται σε
συνεδρίαση με μέριμνα του πλειοψηφίσαντος
συμβούλου, εντός μιας εβδομάδος από της ε-
κλογής του, εκλέγει δε σ’ αυτήν την πρώτη και
ειδική συνεδρίαση, με μυστική ψηφοφορία τον
Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδι-
κό Γραμματέα και τον Ταμία. Η ιδιότητα του Προ-
έδρου και του Ταμία δεν μπορεί να συμπίπτει
στο ίδιο πρόσωπο. Με την ανάληψη των καθη-
κόντων του, το νέο Δ.Σ. υπογράφει, μαζί με το
απερχόμενο, πρωτόκολλο “παραλαβής-παράδο-
σης”. Έως τότε η υπηρεσία διεξάγεται από το
παλιό Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 18ο: Τα μέλη του Συμβουλίου είναι προ-
σωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα για την εκ-
πλήρωση των υποχρεώσεων των.  Κάθε δαπάνη
που γίνεται θα βαρύνει το Ταμείο του Συνδέ-
σμου, εφ’ όσον αυτή αποσκοπεί στην εξυπηρέ-
τηση των σκοπών του και προϋπάρχει απόφαση
του Δ. Σ. Μπορεί όμως, κατ’ εξαίρεση, δαπάνη
πού έγινε χωρίς απόφαση του Δ.Σ. να βαρύνει το
ταμείο του Συνδέσμου εφόσον έγινε σε εξαιρε-
τικά επείγουσες ή ξαφνικές περιστάσεις και ε-
φόσον ενημερώθηκε σχετικά ο πρόεδρος ή σε
περίπτωση μη ανευρέσεως του ο αντιπρόεδρος.
Το μέγιστο ύψος δαπάνης υπό του Δ.Σ., χωρίς
έγκριση της ΓΣ και για κάθε έργο χωριστά, δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες
(5.000€). Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται τα πάγια
έξοδα έκδοσης εφημερίδας κοινοχρήστων κλπ.
Σε περίπτωση ανάγκης μεγαλύτερων ποσών θα
συγκαλείται έκτακτη ΓΣ.

ΑΡΘΡΟ 19ο: Καθήκοντα Προέδρου:Ό Πρόεδρος
του Δ.Σ. προΐσταται αυτού και του Συνδέσμου.
Συγκαλεί και προεδρεύει τις συνεδριάσεις του
Δ.Σ., υπογράφει κάθε έγγραφο εισερχόμενο ή
εξερχόμενο ή χρηματικό ένταλμα και ορίζει την
ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης. Όταν ο Πρό-
εδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει
ο αντιπρόεδρος. Ο πρόεδρος συνυπογράφει με
τον ταμία τα έσοδα και έξοδα που δημοσιεύονται
κάθε φορά στην εφημερίδα και τα οποία πρέπει
να συμφωνούν απόλυτα με τα αναγραφόμενα στο
βιβλίο “εσόδων-εξόδων”. Ο Σύνδεσμος νόμιμα,
δικαστικά και εξώδικα απέναντι σε οποιοδήποτε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Αρχή, εκπροσωπεί-
ται από τον Πρόεδρο. Σε περίπτωση πού ο Πρό-
εδρος απουσιάζει ή κωλύεται, εκπροσωπείται α-
πό τον Αντιπρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 20ο: Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα:
Φυλάσσει το αρχείο και την σφραγίδα του Συνδέ-
σμου, συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρό-
εδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο καθώς και τα
εισερχόμενα, τηρεί βιβλίο εισερχομένων - ε-
ξερχομένων εγγράφων, τηρεί τα πρακτικά των
συνεδριάσεων του Δ.Σ., το Μητρώο των μελών.
Τον Γ.Γ. απόντα ή κωλυόμενο, αντικαθιστά ο Ειδι-
κός Γραμματέας ή άλλο μέλος του Δ.Σ., με από-
φαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 21ο: Καθήκοντα Ταμία: Εισπράττει τις
συνδρομές των μελών, με έκδοση τριπλότυπης
απόδειξης και γενικά ενεργεί κάθε πληρωμή
με απόδειξη. Τηρεί βιβλία α) Ταμείου, β) Στέ-
λεχος διπλοτύπων ενταλμάτων πληρωμής, γ)
Τριπλότυπο στέλεχος αποδείξεων . εισπρά-
ξεων, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο διαχει-
ριστικό βιβλίο. Δεν μπορεί να κρατά στα χέρια
του πάνω από χίλια ευρώ (1.000 €), τα δε υπό-
λοιπα χρήματα καταθέτει σε μία από τις Ελλη-
νικές Τράπεζες, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.
Πληρώνει ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Ανά-
ληψη συγκεκριμένου ποσού χρημάτων από τις
Τράπεζες μπορεί να γίνει από τον πρόεδρο
και τον Ταμία, υπογράφοντας από κοινού το
παραστατικό ανάληψης στην τράπεζα. Επίσης
μπορεί να γίνει από τον πρόεδρο και τον γραμ-
ματέα με την ίδια διαδικασία. Πριν από κάθε συ-
νεδρίαση του ΔΣ ο ταμίας ενημερώνει σχετικά
για τα έσοδα και έξοδα του Συνδέσμου. Ο ταμίας
μπορεί να εκχωρήσει τριπλότυπα εισπράξεων σε
όλα τα μέλη του ΔΣ. Όταν απουσιάζει τον ανα-
πληροί ένα μέλος του Δ.Σ., με απόφαση του Δ.Σ.
εκτός του ίδιου του Προέδρου. Ο αναπληρωτής
ταμίας ενεργεί και ευθύνεται εξ ολοκλήρου.

ΑΡΘΡΟ 22ο: Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα τον Σύν-
δεσμο βάσει του ισχύοντος δικαίου και του κατα-
στατικού αυτού και αποφασίζει για κάθε θέμα που
αφορά τον Σύνδεσμο. Διαχειρίζεται την περιου-
σία τούτου προσλαμβάνοντας ή απολύοντας υ-
παλληλικό προσωπικό και γενικά εφαρμόζει το
καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.
ΑΡΘΡΟ 23ο: Ο Σύνδεσμος τηρεί τα παρακάτω

βιβλία, τα οποία βρίσκονται πάντοτε στο Αρχείο
του. α) Μητρώο Μελών. Σε αυτό αναγράφονται
ονομαστικά και αυτοί που ψηφίζουν στις αρχαιρε-
σίες. γ) Βιβλίο εσόδων-εξόδων. δ) Βιβλίο πε-
ριουσίας του Συνδέσμου. β) Βιβλίο Πρακτικών
Δ.Σ. ε) στ) Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Γ.Σ.
ζ) Βιβλίο εκθέσεως της Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 24ο. Εκλογή και αρμοδιότητες Ε.Ε.: Η
εφορευτική επιτροπή που θα εκλεγεί για την
διενέργεια των αρχαιρεσιών, οφείλει στο κοινό
ψηφοδέλτιο των υποψηφίων για το ΔΣ να ανα-
γράψει και τα ονόματα των υποψηφίων για την
Ε.Ε. Η επιτροπή είναι τριμελής από τα τρία πλειο-
ψηφήσαντα μέλη και μετά την εκλογή της και
μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες συνέρχεται, με
πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος μέλους της και
εκλέγει τον Πρόεδρό της. Η Ε.Ε. έχει υποχρέω-
ση να ελέγχει την ταμειακή και διαχειριστική κα-
τάσταση του Συνδέσμου, οποτεδήποτε (τουλά-
χιστον πριν από κάθε ΓΣ), συντάσσει έκθεση πού
υποβάλλει στη Γ.Σ. και παράλληλα καταχωρεί τα
στοιχεία στα πρακτικά της. Σε περίπτωση πού
παραιτηθεί κάποιο μέλος αυτής αναπληρώνεται
από το πρώτο αναπληρωματικό. Κατόπιν σχετι-
κής αιτήσεως της Ε.Ε. στο Δ.Σ., αυτό έχει υπο-
χρέωση να συγκαλέσει Γ.Σ. Η θητεία της ακολου-
θεί την θητεία του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ.
ΑΡΘΡΟ 25ο. Η τριμελής εφορευτική επιτρο-

πή που εκλέχτηκε κατά την τακτική ΓΣ φροντί-
ζει για την έκδοση κοινού ψηφοδελτίου πριν την
ημερομηνία εκλογών, στο οποίο γράφονται όλα
τα ονόματα των υποψηφίων, για το Δ.Σ. και την

Ε.Ε., με απόλυτη αλ-
φαβητική σειρά, επω-
νύμου, βαπτιστικού
και ονόματος πατρός.
Για την διενέργεια
αρχαιρεσιών πρέπει
να δηλώσουν τουλάχι-
στον εννέα μέλη για
το ΔΣ και τρία για την
Ε.Ε. Αν δεν συγκε-
ντρωθεί ο αριθμός αυ-
τός οι εκλογές μετα-
τίθενται για μία εβδο-
μάδα. Αν και τότε η
προσπάθεια είναι α-
νεπιτυχής συγκαλεί-
ται εκ νέου ΓΣ. Οι δη-

Συνδέσμου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
εμπορικούς σκοπούς. Για την πλέον εύρυθμη
και μακρόχρονη λειτουργία τους το ΔΣ θα προ-
βεί στην σύνταξη κανονισμού με λεπτομερή α-
ναφορά σε καθένα από αυτά.

Στην εφημερίδα και ιστοσελίδα απαγορεύε-
ται η δημοσίευση άρθρων ή οτιδήποτε άλλο έ-
χει σχέση με κομματικές θέσεις. Γενικά για τα
δύο αυτά μέσα  ισχύουν οι περί τύπου και διαδι-
κτύου διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 27ο. Το ΠΚ δεν επιτρέπεται να διατεθεί
για εμπορικούς σκοπούς. Το κιόσκι μπορεί να δια-
τεθεί για εξυπηρέτηση των θαμώνων της πλατεί-
ας την θερινή περίοδο, μετά από απόφαση του ΔΣ
και έγκριση της Γ/Σ, σύμφωνα και με το παραχω-
ρητήριο από το Δήμο Ηραίας. Στην επιτροπή διοί-
κησης θα μετέχει υποχρεωτικά και ένα μέλος από
το ΤΣ  του χωριού Σέρβου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.
ΑΡΘΡΟ 28ο: Το καταστατικό του Συνδέσμου τρο-

ποποιείται με απόφαση της Γ.Σ. (τακτικής ή έκτα-
κτης) και με έγκριση όλων των άρθρων του νέου
καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 29ο: Η απόφαση για διάλυση του Συνδέ-
σμου παίρνεται από την Γ.Σ. με πλειοψηφία 3/4 των
μελών που δικαιούνται ψήφο. Ή περιουσία του Συν-
δέσμου, σε περίπτωση διαλύσεως του, πηγαίνει
στο χωριό Σέρβου και διατίθεται υπό τον έλεγχο και
την εποπτεία τριμελούς επιτροπής οριζόμενης α-
πό την Γ.Σ. πού αποφασίζει την διάλυση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
ΑΡΘΡΟ 30ο. Ό Σύλλογος έχει στρογγυλή σφρα-

γίδα που στο κέντρο της έχει έμβλημα την Κοί-
μηση της Θεοτόκου γύρω από αυτό με κεφαλαία
γράμματα τις λέξεις “ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”,
στον περίγυρο της δε φέρει κυκλικώς με κεφα-
λαία επίσης γράμματα τις λέξεις “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΣΕΡΒΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - 1922”. Εορτάζει την 15η
Αυγούστου και καθιερώνεται επίσης εορτασμός
το πρώτο 15 ήμερο του Μαΐου, σε ανάμνηση της
νικηφόρου “μάχης του Σέρβου” που έγινε στις
10 Μαΐου  1826 στο “Σωρό της Γριάς”, εναντίον
των στρατευμάτων του Ιμπραήμ.

ΑΡΘΡΟ 31o: Προσωρινή διοίκηση του Συνδέ-
σμου. Σε περίπτωση διορισμού προσωρινής διοι-
κήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 69 Α.Κ., αυτή έχει
όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις εκ του παρό-
ντος καταστατικού, χειρίζεται δε μόνο τις ε-
πείγουσες υποθέσεις του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 32ο. Το παρόν Καταστατικό αποτελεί-
ται από 32  άρθρα, γράφεται όπως ψηφίστηκε από
τα μέλη της Γ.Σ. της .... κατ’ άρθρο και στο σύνολο
του και υποβάλλεται προς έγκριση. Κάθε τι που
δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθ-
μίζεται από το νόμο.

λώσεις υποψηφιότητας κατατίθενται στην εφο-
ρευτική επιτροπή τουλάχιστον 72 ώρες πριν την
έναρξη των αρχαιρεσιών. Πριν την έναρξη των
αρχαιρεσιών, η εφορευτική επιτροπή εκλέγει
τον πρόεδρο της και αρχίζει την ψηφοφορία την
οποία εποπτεύει σε όλη την διάρκειά της.  Με-
τά το τέλος αυτής καταμετρά τα ψηφοδέλτια,
αποσφραγίζει αυτά μπροστά στα μέλη του Συν-
δέσμου που τυχόν παρευρίσκονται, ανακηρύσ-
σει αυτούς που εκλέχθηκαν, συντάσσει πρακτι-
κό ψηφοφορίας μαζί με κατάλογο ψηφισάντων
και τα παραδίνει την ίδια μέρα στον Γ.Γ. του
Δ.Σ., ενώ συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο. Θεω-
ρείται ότι έχουν εκλεγεί τα εννέα (9) σχετικώς
πλειοψηφίσαντα μέλη, ενώ τα υπόλοιπα θεω-
ρούνται επιλαχόντα κατά την σειρά επιτυχίας
του καθενός. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται
από την Εφ. Επιτροπή κλήρωση. Απαγορεύεται
η δια αντιπροσώπου ψηφοφορία σε όλους καθώς
και η ψηφοφορία σε όσους δεν έχουν εκπληρώ-
σει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, δηλαδή
δεν έχουν πληρώσει τη συνδρομή του τρέχο-
ντος έτους. Πληρωμή γίνεται και κατά την ημέ-
ρα των εκλογών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ-
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΑΡΘΡΟ 26ο. Η εφημερίδα “Αρτοζήνος”,  η ι-

στοσελίδα “servou.gr” και το “Πολιτιστικό Κέ-
ντρο Σέρβου”,  αποτελούν τα κύρια μέσα για την
επικοινωνία των πατριωτών και την επίτευξη  των
σκοπών του Συνδέσμου. Πρόκειται για δημιουρ-
γήματα κατά κύριο λόγο από την εθελοντική οι-
κονομική στήριξη και εθελοντική προσφορά υπη-
ρεσιών και γνώσεων των πατριωτών.  Αποτελούν
περιουσιακό στοιχείο του Συνδέσμου και η ό-
ποια συμβολή οποιουδήποτε στη δημιουργία ή/
και τη διαχείριση τους έγινε με διάθεση προ-
σφοράς,  χωρίς να υπάρχει κάποια  απαίτηση
από το Σύνδεσμο.

Καθένα από αυτά θα διοικείται από χωριστή
τριμελή ή πενταμελή επιτροπή που θα εκλέγε-
ται από το εκάστοτε ΔΣ. Υπεύθυνος απέναντι
του νόμου θα είναι ο εκάστοτε πρόεδρος του
ΔΣ του Συνδέσμου. Στην επιτροπή μπορούν να
μετέχουν και άτομα εκτός ΔΣ, η πλειοψηφία ό-
μως θα ανήκει στο ΔΣ. Κάθε επιτροπή θα εκλέ-
γει τον πρόεδρό της (Αρχισυντάκτη στην εφη-
μερίδα και αρχι-διαχειριστή στην ιστοσελίδα),
που θα είναι μέλος του ΔΣ. Αυτός θα είναι  υ-
πεύθυνος συντονισμού του έργου της επιτρο-
πής και μεταφοράς των αποφάσεων της στο ΔΣ
(σε κάθε συνεδρίαση), το οποίο θα έχει δικαίω-
μα ανάκλησης ή τροποποίησης οποιασδήποτε
απόφασης. Οι αποφάσεις της επιτροπής θα κα-
ταχωρούνται στα πρακτικά του ΔΣ.

Ο πρόεδρος κάθε επιτροπής μπορεί να αντι-
καθίσταται από τα μέλη της επιτροπής και ο-
ποιοδήποτε μέλος αυτής μπορεί να αντικατα-
σταθεί με απόφαση του ΔΣ του Συνδέσμου. Κα-
νένα από τα τρία παραπάνω δημιουργήματα του

Παρασκευοπούλου 4 - Περιστέρι
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Δερμάτινα νδύματα
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΣ

Ο μπάρμπα-Βασίλης γαμπρόςΟ μπάρμπα-Βασίλης γαμπρόςΟ μπάρμπα-Βασίλης γαμπρόςΟ μπάρμπα-Βασίλης γαμπρόςΟ μπάρμπα-Βασίλης γαμπρός
Ο μπαρμπα-Âáóßëçò Êüëëéáò, παντρεύτηκε γύρω στα 1876 με την Ðáíáãïýëá  Ìðüñá

από Σέρβου, μια πολύ καλή γυναίκα.
Την Κυριακή πήγαν οι συμπέθεροι με το γαμπρό να πάρουν τη νύφη. Αφού στεφάνω-

σαν και γλέντησαν, γύρισαν στο χωριό αργά το βράδυ. Ακολούθησε γλέντι στο σπίτι του
γαμπρού, όταν κάποια στιγμή ο μπαρμπα-Βασίλης  σηκώθηκε από το τραπέζι και έψα-
χνε να βρει κάτι πίσω από το κασόνι.
Ξαφνιασμένοι όλοι τον ρώταγαν :
-Âáóßëç ôé øÜ÷íåéò;    και ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος.
-ØÜ÷íù ôçí ãêëßôóá ìïõ ãéá íá ðÜù óôá ðñüâáôá.
-Áõôüí ôïí Üíèñùðï ðïõ ôïí öÝñáìå åäþ, ôé èá ãßíåé Âáóßëç ;
-Ôþñá Ýöáãå, óôñþóôå ôïõ íá êïéìçèåß.  Åãþ èá ðÜù óôá ðñüâáôá.
Έπεσαν όλοι επάνω του, μα που να αλλάξει γνώμη ο Βασίλης. Πήγε στα πρόβατα και

έμεινε η νύφη με τους συμπεθέρους. Και όπως μου έλεγε η γρια-Βασίλαινα, το Βασίλη
μετά από τρεις μέρες τον είδε και τον γνώρισε για άντρα.

 (Απόσπασμα από το βιβλίο ΛΥΚΟΥΡΕΣΗ – ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ  ΙΣΤΟΡΙΑ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
– ΠΑΡΑΔΟΣΗ, του μακαριστού Ιερέα  Χρήστου Αθ.Κομνηνού 1996)

(Ó.Ó. “...Ôï êáëü ðñÜìá áñãåß íá ãÝíåé...”)

Α σ η μ ι κ ά
Β. Κωνσταντόπουλος
Λέκκα 23 Σύνταγμα

Τηλ. 210-3227997, 3220376
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Ευχές και κουράγιο
στον Ηλία Χειμώνα

Το ΔΣ στέλνει τις καλύτερες ευχές του,
στον από 6μήνου νοσηλευόμενο στο Νοσο-
κομείο πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου και
μέλος του ΔΣ, αγαπητό σε όλους Ηλία Χει-
μώνα. Εύχεται η “Παναγία η Σερβιώτισα” να
του δίνει κουράγιο και να είναι βέβαιος πως
όλοι οι πατριώτες, με πρώτους τους Αρα-
παίους, του συμπαραστέκονται στη δοκιμα-
σία που περνάει.

H φωτογραφία είναι από εκδρομή του
Συνδέσμου στις Μυκήνες και το Κιάτο.
Διακρίνεται ο Ηλίας δεξιά που δίνει μια
φωτογραφία του χωριού στο Νίκο

Ζαχαρόπουλο

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ “ΠΡΟΣΕΛΗΝΟΙ”
Το Σαββάτο 16/01/10  και ώρα 19.30 ο

Σύλλογος  Αρκάδων Ιλίου “Προσέληνοι” έ-
κοψε  την  Πρωτοχρονιάτικη Πίτα του, στο
Πολιτιστικό Κέντρο Ιλίου “Μελίνα Μερκού-
ρη”. Την Εκδήλωση τίμησαν με την Παρου-
σία τους οι Bουλευτές Αρκαδίας κ.κ. Οδ.
Κωσταντινοπουλος & Κ. Γείτονας, ο προε-

δρος της ΓΣΕ-
Ε κ. Ι. Πανα-
γόπουλος, ο
δημάρχος Ιλί-
ου κ. Ν. Ζεννέ-
τος (με τους
α ν τ ι δ η μ ά ρ -
χους), Δήμαρ-
χος Λαγκαδί-
ων κ. Κούλης
και ο “Πρύτα-
νης” της Τοπι-
κής Αυτοδιοί-
κησης -πρώην
Δήμαρχος Ιλί-
ου επί σειρά ε-
τών  (24)- κ. Β.
Kουκουβίνος.
Η εκδήλω-

ση  άρχισε με τα “Κάλαντα” των μικρών Αρ-
κάδων  και με προβολή SLIDES, με θέμα
τα Μοναστήρια  της Αρκαδίας  & τον Λού-
σιο ποταμό. Ακολούθησε χορευτικό των μι-
κρών Αρκάδων και των  Γυναικών του συλ-
λόγου με τις Παραδοσιακές τους στολές.
Στη συνέχεια έγινε το καλωσόρισμα από τον
Πρόεδρο του Συλλόγου, κ. Β. Αλεξόπουλο,
ο οποίος  κάλεσε στο βήμα τον πρώτο πρό-
εδρο του συλλόγου κ. Ξυνή και του  απένει-
με αναμνηστική πλακέτα για την προσφορά
του στον σύλλογο.  Στην συνέχεια κάλεσε

τον Δήμαρχο Ιλίου να κόψει την πίτα.
Ο κ. Ζεννέτος κόβοντας το πρώτο κομ-

μάτι για τους Αρκάδες Ιλίου συνεχάρη
το Δ.Σ του Συλλόγου για τις δραστηριό-
τητες του και τη συμμετοχή του στα πολιτι-
στικά δρώμενα της Πόλης. Ο πρόεδρος της
ΓΣΕΕ κ. Ι. Παναγόπουλος, έκοψε ένα  κομ-
μάτι  και το αφιέρωσε  στους εργαζόμε-
νους, τονίζοντας ότι την πίτα την φτιάχνουν
αυτοί και σε αυτούς ανήκει το μεγαλύτερο
κομμάτι της πίτας της Οικονομίας. 
Μετά την κοπή της πίτας ακολούθησε

γλέντι με Δημοτικά Τραγούδια  από το συ-
γκρότημα του κ. Χρυσανθακόπουλου, που
κράτησε μέχρι τις 1 το πρωί.  Προσεφέρ-
θηκαν άφθονα παραδοσιακά εδέσματα: πα-
στό από Σέρβου, σπανακόπιτα από την κ.

Καρπούζου, άφθονο κρασί & τσίπουρο. Στο
τέλος ακολούθησε   λαχειοφόρος, με δώ-
ρα που πρόσφεραν η κυρία Έμμυ Ζεννέ-
του και ο κ. Τάκης Ρουσιάς.  
Στην Εκδήλωση παρέστη πλήθος κόσμου. 

Ο πρόεδρος Β. Αλεξόπουλος,
Ο γραμματέας Ι. Ν. Βέργος

Η Μαρίνα Τρουπή, διακρίνεται
για τη συμμετοχή της στα
πολιτιστικά δρώμενα του

Συλλόγου

Τα παιδιά με τις παραδοσιακές τους στολές χορεύουν
(Φωτο Β. Σχίζας)

 Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου: servou.gr
Το Φεβρουάριο η ιστοσελίδα μας συμπλήρωσε ένα χρόνο στο διαδίκτυο. Η επισκέψιμότη-

τά της ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας, πράγμα που μας ευχαριστεί και μας δίνει τη δύναμη
και το κουράγιο να συνεχίσουμε και να προσπαθήσουμε για περισσότερες δημιουργίες.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτει το σύστημα, στο διάστημα του ενός χρόνου
(μέχρι 17/2/10) καταγράφηκαν  111.814 φορτώσεις (loads), όπως φαίνεται στον πίνακα
(στο κάτω μέρος της πρώτης σελίδας της ιστοσελίδας υπάρχει “στατιστικά site” που μπορεί-
τε να δείτε πολλές λεπτομέρειες).

(Κρίναμε σκόπιμο να δημοσιεύσουμε τα κείμενα αυτούσια, χωρίς να τα μεταφράσουμε.
Σήμερα όλα τα παιδιά γνωρίζουν αγγλικά).

(Returning Visitors - Based purely on a cookie, if this person is returning to your website
for another visit an hour or more later.  First Time Visitors - Based purely on a cookie, if this
person has no cookie then this is considered their first time at your website. Unique Visitor
- Based purely on a cookie, this is the total of the returning visitors and first time visitors-all)
your visitors. Page Load - The number of times your page has been visited.

 Στην παγκόσμια κατάταξη, στο σύνολο των πολλών εκατομμυρίων ιστοσελίδων που υ-
πάρχουν, η δική μας βρίσκεται σε πολύ καλή θέση. Μόνο περί τα δέκα εκατομμύρια ιστοσε-
λίδες είναι καλύτερες. Διαθέτει περί τα 500, καλά μελετημένα και προσεγμένα, άρθρα και
συνεχώς εμπλουτίζεται με καινούρια και ενημερώνεται με τα νέα κυρίως του χωριού και των
πατριωτών, αλλά και με νέα από την ευρύτερη περιοχή και γενικότερου ενδιαφέροντος
ζητήματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται σε θέματα πολιτισμού, ιστορίας, οικολογίας κλπ.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνδέσμου και να είστε βέβαιοι πως θα περάσετε ευχά-

ριστα, γιατί εκεί θα βρείτε πράγματα που δεν θα σας αφήσουν αδιάφορους.

“Καλοπέραση” τα παλιά χρόνια στο χωριό
Γράφει ο Γ. Δ. Βέργος

Μπορεί σήμερα να διαμαρτυρόμαστε για
ένα σωρό πράγματα και να έχουμε δίκιο.
Αν κοιτάξουμε όμως εξήντα  και περισσό-
τερα χρόνια πίσω και δούμε πως ζούσαμε
τότε στο χωριό, τι τρώγαμε και πως μεγα-
λώσαμε, τότε θα καταλάβουμε τη διαφορά
με το σήμερα. Στο άρθρο αυτό θα σας
περιγράψω τι τρώγαμε στο χωριό, στις δε-
καετίες 1940 και 1950.

Από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Απρίλιο
το πρωινό μας ήταν τραχανάς. Επειδή πολ-
λά παιδιά σήμερα μπορεί να μην έχουνε
δει και να μην έχουν φάει ποτέ τους
τραχανά, τους λέω πως ήταν μια απλή και
με πολλές θερμίδες τροφή. Γίνεται από
αλεύρι και γάλα. Τα ανακάτευαν οι γυ-
ναίκες όλα αυτά, με κάποιες αναλογίες
και το ζυμάρι που έφτιαχναν το έπλαθαν
με τα χέρια τους κατά ένα τρόπο και
έφτιαχναν τον τραχανά, που αποτελείτο
από πολλά μικρά κομματάκια, κάτι σαν
πολύ μικρά στραγάλια. Αυτά τα άπλωναν
πάνω σε μεγάλα πανιά στην αυλή του σπι-
τιού, για να ξεραθούν στον ήλιο ( τραχα-
νά και χιλοπίτες έφτιαχναν το καλοκαί-
ρι). Το άπλωμα γινόταν στις αυλές και οι
νοικοκυρές έπρεπε να έχουν τα μάτια
τους “δεκατέσσερα” μην πάνε οι κότες ή
τα άλλα “ζωντανά” του σπιτιού ή τα “θεο-
πούλια” και τον φάνε. Από εδώ είναι και η

ιστορική φράση
του αείμνηστου
Χαρίλαου Φλω-
ράκη (αρχηγού
του Κουμουνι-
στικού Κόμμα-
τος Ελλάδος),
που συχνά έλε-
γε “έχουμε α-
πλωμένο τρα-
χανά”, δηλαδή
να έχουμε τα
μάτια μας α-
νοιχτά, μη πάθουμε ζημιά... Συχνή ήταν ε-
πίσης και η φράση στο χωριό που έλεγαν
οι γυναίκες, αν πήγαιναν κάποια επίσκε-
ψη και τους έλεγε η σπιτονοικοκυρά  να
κάτσουν: “Που να κάτσω μω(ο)ρήήή*, πόχω
απλωμένο τραχανά”, ΣΗΜ. η λέξη γράφεται
με όμικρον από τη λέξη “ όμορος” και
δεν είναι η χαζή.Στην τηλεόραση το ά-
κουσα)δηλαδή πρέπει να τρέξω στο σπίτι
να δω τι γίνεται με τα παιδιά, με τα ζω-
ντανά κλπ.

Το πρωί λοιπόν η οικογένεια έτρωγε
τον τραχανά  της “τσιγαριστό” με “λίγδα”
από το γουρούνι και τα παιδιά πήγαιναν
σχολείο, ενώ οι μεγάλοι είχαν φύγει για
τις δουλειές.  Κάποια χρόνια φτιάχνανε
στο σχολείο γάλα από σκόνη (Αμερικανι-
κή βοήθεια) και μοιράζανε ένα κύπελλο
σε κάθε παιδί.

Όταν τέλειωνε το μεσημέρι το
σχολείο και τα παιδιά γύριζαν στο
σπίτι τις ποιό πολλές φορές δεν έ-
βρισκαν κάτι μαγειρεμένο γιατί η
μάνα έλειπε στις έξω δουλειές και
την “έβγαζαν” με ψωμοτύρι κανά αυ-
γό, σπάνια καμιά ρέγκα ή σαρδέλα ή
καμιά ελιά και γενικά κάτι πρόχει-
ρο ή κάτι μεινεμένο από την προη-
γούμενη μέρα. Όταν η  μάνα μαγεί-
ρευε το συνηθισμένο φαγητό ήταν
χυλοπίτες (μπορεί να ήταν και τρι-
φτιάδες), καμιά πατάτα, καμιά φασο-
λάδα ή φακές, καμιά λαχανίδα ή κα-
νά χόρτο. Σπανιότερα μαγείρευε μα-
καρόνια ή ρύζι, γιατί αυτά έπρεπε

να τα αγοράσει από το μαγαζί και λεφτά
δεν υπήρχαν. Το καλό μεσημεριανό ήταν
“καγενάς” (καγιανάς) από τσιγαρίδα” και
τηγανητά αυγά. Καμιά Κυριακή και γιορτή
μπορεί το μεσημεριανό τραπέζι να είχε
λίγο κρέας από το μαγαζί με ρύζι σούπα,
κανά κόκκορα με χυλοπίτες κλπ. Επίσης
υπήρχε και βακαλάος παστός στα μαγα-
ζιά του χωριού και ήταν κάπως προσιτός,
γιατί η τιμή του ήταν το πολύ η μισή από
αυτή που είχε το κρέας (περί τις 25 δραχ-
μές το κρέας και περί τις 10 ο βακαλάος).
Το βράδυ την “έβγαζαν” με ότι υπήρχε
στο σπίτι... Κατά κανόνα όμως αν η μάνα
δεν μαγείρευε το μεσημέρι, μαγείρευε
το βράδυ.

Την άνοιξη που γεννούσαν οι γίδες και
υπήρχε γάλα οι νοικοκυρές έφτιαχναν κα-
μιά γαλόπιτα και έπηζαν γιαούρτι. Επίσης
έβραζαν το γάλα και έτριβαν μέσα ψωμί
και γινόταν ένα νόστιμο “πράμα”, η γνω-
στή στους παλιούς “βραστογαλιά”. Τους
καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο-Αύγουστο)
μάζευαν το γάλα και έφτιαχναν τα “α-
λευρομαγειρέματα”, για όλο το χρόνο. Τον
τραχανά με το ξινόγαλα και τις χυλοπί-
τες που είχαν μέσα και αυγά. Έτρωγαν
πάντως και κανά πιάτο ξυνόγαλα με τριμ-
μένο μέσα ψωμί (τριψιάνα). Τους καλοκαι-
ρινούς επίσης μήνες υπήρχαν τα κηπευ-
τικά και όλοι λίγο-πολύ  στο χωριό είχαν
κάποιο κηπάκο και έβγαζαν λίγα φασο-
λάκια, κολοκυθάκια, ντοματούλες κλπ. Οι
νοικοκυρές  πάντως “μέριαγαν” και καμιά
ντομάτα να φτιάξουν μπελτέ.

Τις Αποκριές οι άνθρωποι στο χωριό περ-
νούσαν καλύτερα από τις άλλες εποχές
γιατί σφάζανε τα γουρούνια και όπως να
το κάνει κανείς τρώγανε και λίγο κρέας,
με τσιγκουνιά βέβαια, γιατί έπρεπε να

Ιδιοκτησία:
Σύνδεσμος Σερβαίων Αρκαδίας

“Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”
Αγίου Μάρκου 16, 5ος όροφος

Τ.Κ. 10560, Αθήνα Τηλ.: 210 3229904
Α.Φ.Μ.: 099547610 ΔΟΥ: E΄ ΑΘΗΝΩΝ

•
Υπεύθυνος Έκδοσης: Θεόδωρος Γ. Τρουπής

Πρόεδρος του Συνδέσμου
Τηλ.: 210-9827361, κιν.: 6977365905

•
Συντακτική Επιτροπή: Χ. Μαραγκός,

Η. Χειμώνας, Θ.Γ. Τρουπής
•

Συνδρομή: 30 ΕΥΡΩ
Εξωτερικού: 50 δολ. Αμερ. - 100 δολ. Αυστρ.

•
Τυπογραφείο -  Ηλεκτρονική Σχεδίαση:

Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Γερανίου 7, Αθήνα
Τηλ. 210-5244-309

Aρ τ ο ζ ή ν ο ς

Σισσίτιο στο σχολείο του χωριού. Ο δάσκαλος Δημήτριος
Σχίζας με τις δύο δασκάλες. Αριστερά με την κουτάλα στο

χέρι η γριά “Παπίτσαινα”

φτιάξουν το παστό για όλο το χρόνο. Πά-
ντως έφτιαχναν και “οματιές” που τις έ-
τρωγαν τις ημέρες τις Αποκριάς και λου-
κάνικα που τα φίλαγαν για κανά ξένο,
καμιά γιορτή, για το “αλώνισμα” κλπ. Ε-
πίσης όλες σχεδόν οι οικογένειες του
χωριού τρέφανε κανά δυο “μαρτίνια” (κα-
τσίκια η αρνιά) το χρόνο που τάσφαζαν
το ένα το Πάσχα και το άλλο το καλο-
καίρι της Παναγίας, ή της “Ζωοδόχου Πη-
γής” (Παρασκευή της Λαμπρής), που γι-
νόταν πανηγύρι, ή σε καμιά “περίσταση”
έκτακτης ανάγκης. Και όμως, τα παιδιά
τότε είμαστε πολύ ποιό χαρούμενα, από
τα σημερινά που, παρόλη την ακρίβεια,
έχουνε “και του πουλιού το  γάλα”...

(* Μωρή= ανοήτη, Μορή = γειτόνισσα)
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συνέχεια από τη σελ. 1

Tα Οικονομικά μας

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ

AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑAΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑAΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑAΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑAΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
151002101091057151002101091057151002101091057151002101091057151002101091057

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 26.11.2009-  17.2.2010
800 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΤ. ........ 30
1198 ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜ. ............... 25
393 ΒΕΡΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ............. 50
793 ΒΕΡΓΟΣ ΤΑΚΗΣ ΝΙΚ. ...................... 50
795 ΒΕΡΓΟΥ-ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ...... 30
1200 ΒΕΣΔΕΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ........................ 20
1196 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. 100

Μνήμη Νικ.Γεωργακόπουλου ...............
1252 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. 500

Μνήμη Ν.Γεωργακόπουλου (Π.Κ) ........
1098 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Θ. ......... 50

Μνήμη Νικ.Γεωργακόπουλου ...............
1256 ΓΚΟΥΤΗ-ΠΑΦΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ............. 20
794 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ..... 100
797 ΔΑΡΑΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ..................... 300

Βραβεία σε φοιτητές Ιατρικής. ............
389 ΔΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ....................... 100

Μνήμη Ν.Γεωργακ/λου, Αν. Μπόρα .....
1199 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ... 30
1204 ΚΛΗΡΩΣΗ ΛΑΧΕΙΩΝ ...................... 960
1253 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ-ΓΕΩΡΓ/ΛΟΥ ΚΑΤ. 500

Μνήμη Ν.Γεωργακόπουλου (Π.Κ) ........
787 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔ. ΗΚ. ........... 30
1195 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓ. ΔΙΑΜ. ..... 60
798 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ........ 30
392 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ........... 20
796 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛ. ΠΑΝ ...... 30
788 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ......... 30
790 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ. ΗΛ. ........... 50
781 ΜΑΡΚΟΛΕΦΑ -ΜΠΟΡΑ ΜΑΡΙΑ ........ 20
792 ΜΠΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ........... 50
783 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ....... 20
391 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΔΗΜ ........ 50
390 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΙΩΑΝ .......... 30
784 ΠΑΠΑΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ-ΣΧΙΖΑ ΑΣ. ....... 50
1251 ΠΑΥΛΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΑΚ/ΛΟΥ ΕΛΕΝΗ .... 50

Μνήμη Ν. Γεωργακόπουλου .................
786 ΣΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. .............. 50
791 ΣΧΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤ. ............. 50
785 ΣΧΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ....................... 50
780 ΣΧΙΖΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ + ΔΗΜ. ....... 60
1255 ΧΕΙΜΩΝΑ ΝΤΙΝΑ ............................ 10
782 ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ................. 20
1254 ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ..................... 20
779 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ............. 50
799 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛ. ....... 50
789 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΗΛ. .......... 50
388 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ............ 50
1303 OIKΟΝΟΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ................... 50
1304 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ..... 40
ΣΥΝΟΛΟ ....................................  3.935

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ
ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

149   Βέργος Ιωάννης του Στ ...................... 100
143   Κουτσανδρέας Πάνος του Ι. ................ 50
144   Βέργος Ιωάννης του Νικ. ................... 100
145   Οικ. Κομνηνού Δημητρίου ................... 250
146   Οικ. Γ.και Ελευθερίας Βέργου ............. 50
147   Οικ. Βέργου Τάκη του Νικ. ................... 50
148   Οικ.Χρονοπούλου Κ.του Ιωαν. ............ 100
1257  Γκούτης Αθανάσιος .......................... 100
1258  Δάρας  Κων/νος ............................... 100
1259  Μαραγκός Ιωάννης του Αθ. .............. 200
1260  Τρουπή Κανέλλα του Αρ. ................... 100
1261  Παπαθωμόπουλος   Ιωάννης ............... 50
1262  Παπαθωμοπούλου Χρυσάνθη .............. 50
1263  Στρίκος Αθανάσιος Αγγ. ..................... 30
1264  Κουτσανδρέας Πέτρος ..................... 100
1265  Κουτσανδρέας Θεόδωρος  Δ. .......... 100
1266  Κουτσανδρέας Κων/νος Διαμ. ............ 50
1267  Ρουσιάς Ιωάννης Μαρ. ..................... 100
1268  Σχίζα Αγγελική Αθαν. .......................... 50
1269  Κερμπεσιώτη Αγγελική ......................... 50
1271  Κλεισούρας Φώτης του Ιωάν. ............ 200
1272  Ανώνυμος .......................................... 200
395   Κωνσταντοπούλου Γεωρ.του Δ ........... 100
396   Δημητροπούλου Μοσχούλα .................  70
397   Παπανικολάου Ντίνα Δ. ....................... 50
398   Δημητροπούλου Ντίνα Τ. ...................... 50
399   Δημητροπούλου Στέλλα Τ. .................... 50
400   Δημητρόπουλος Θύμιος Τ. ................... 50
1301 Σχίζα Ελένη Τ. ...................................... 20
394   Τρουπής Θεόδωρος  Γ. ..................... 100
1302 Πολυχρονόπουλος Σταύρος ................ 30
ΣΥΝΟΛΟ .................................... 2.700.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ........ 6.545
ΕΞΟΔΑ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

78 ΟΤΕ (προηγ. τριμήνου ) .......... .. 34,30
79 ΔΕΗ – ΟΤΕ............................. ... 69,50
80 Λουμπαρδιάρης ( Πλακέτες) ... 535,50
81 Ταχυδρομικά Εφημερίδας ............ 350
82 Τυπογραφείο για Εφημερίδα ........ 591
83 Πόρτες Πολ.Κέντρου ............ 1.001,20
84 ΜΠΑΡΔΟΣ  Δ. (Έναντι) ................ 800
85,90  Ρούτση Ευδοκία (Βραβείο) .......... 300
86,89  Σπύρου Ζήσης   (Βραβείο) ........... 300
87 Σπουνάς Γ.  (Ηχοσύστημα) ........... 100
88 Κ.Κυριακόπουλος  (πίτες) ............ 220
91 Εγγλέζη  (Χαρτικά) ......................... 11
92 Κοινόχρηστα γραφείου .............. 91,44
93 Σκλαβενίτης (Κοπή πίτας) ....... 172,33
94 Βίγκας Π. (Εικόνα) ......................... 30
95 Σ.Κοντοές (Πάπυροι) ................ 83,32
96 Παγκράτη Ιωάννα  (Βραβείο) ........ 300
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ................ 4.989,59

Ι. Χρονόπουλος   Θ. Τρουπής

(Σημ.: Τα ονόματα συνδρομητών μέσω τραπέζης
το μήνα Ιανουάριο θα δημοσιευθούν στο
επόμενο φύλλο)

ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΗ αυτών των αρχών, ο Σύνδε-
σμος έχει ανάγκη σήμερα από ανθρώπους,
κυρίως νέους, που θα στελεχώσουν το ΔΣ και
θα προσφέρουν τον καλύτερο εαυτό τους.
Ιδιαίτερα θα στεριώσουν πιο πολύ τους τρεις
πυλώνες, πάνω στους οποίους στηρίζεται ο
Σύνδεσμος. Την εφημερίδα “Αρτοζήνος”,  την
ιστοσελίδα “servou.gr” που ξεπέρασε κάθε
προσδοκία μας και το “Πολιτιστικό Κέντρο
Σέρβου”, που προβλέπεται να παίξει σημα-
ντικό ρόλο στα συλλογικά μας πράγματα.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προϋπόθεση για τη ομαλή λει-

τουργία του Συνδέσμου είναι   και η τροπο-
ποίηση του καταστατικού, ώστε να γίνει η
αναγκαία η προσαρμογή στα σημερινά (και
αυριανά) δεδομένα, να περιφρουρηθεί ότι έ-
χει κατακτηθεί μέχρι σήμερα και να δοθεί “ό-
ραμα” για το μέλλον. Το ΔΣ επεξεργάστηκε
το νέο καταστατικό και το θέτει στην κρίση
των πατριωτών.
ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ στην αναγνώριση των υπηρε-

σιών που κάποιος προσφέρει στο Σύνδεσμο,
κανείς ας μην αμφιβάλλει πως θα έρθει και
εκείνη η ώρα, όπως συμβαίνει σήμερα για αυ-
τούς που πρόσφεραν έργο στο παρελθόν. Από

“Χαίρομαι που σας βλέπω μονοιασμένους”
την άλλη πλευρά βέβαια, κανείς δεν προσφέ-
ρει έργο στο Σύνδεσμο, για να αναγνωριστεί η
προσφορά του...
ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ αγαπητέ πρόεδρε για ότι

προσφέρεις στο χωριό, για την παρουσία σου
στην κοπή της πίτας μας, καθώς και για την ευ-
καιρία που μας έδωσες με τα λόγια σου να γρά-
ψουμε και εμείς αυτό το άρθρο, που πιστεύου-
με πως θα προβληματίσει κάποιους πατριώτες.
Σου υποσχόμαστε πως όσο καιρό θα είμαστε
στην διοίκηση του Συνδέσμου θα κάνουμε ότι
μπορούμε καλύτερο για τους απανταχού της
γης πατριώτες και για το χωριό μας.
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ πως και ο δικός σου ρόλος είναι

εξίσου σημαντικός με το δικό μας, αν όχι σημα-
ντικότερος, στην διαμόρφωση εκείνου του κλί-
ματος, που θα κάνει τους πατριώτες να αισθά-
νονται αυτό που εσύ εξέφρασες στην κοπή της
πίτας μας.
ΜΙΑΣ και βρήκες το (πρώτο) φλουρί της πίτας

του Συνδέσμου και είσαι ο τυχερός της χρονιάς,
σου ευχόμαστε και κάθε προσωπική ευτυχία.
Ο τυχερός της χρονιάς, πρόεδρος Ι. Θ. Σχίζας,

δείχνει στους πατριώτες το φλουρί που του έ-
τυχε στην κοπή της πίτας του Συνδέσμου.

ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ για την εφημεριδα
ÈåñìÞ ðáñÜêëçóç óôïõò óõíåñãÜôåò ôïõ “ÁñôïæÞíïõ” íá ìç óôÝëíïõí ìåãÜëá

êåßìåíá, ãéáôß åßíáé äýóêïëï íá äçìïóéåõèïýí, áöïý ï ÷þñïò ôçò åöçìåñßäáò åßíáé
ðåñéïñéóìÝíïò. Ç Ýêäïóç öýëëùí ìå ðåñéóóüôåñåò óåëßäåò îåðåñíÜåé ôéò ïéêïíï-
ìéêÝò äõíáôüôçôåò ôïõ ÓõíäÝóìïõ (êÜèå óåëßäá ðñïóåããßæåé óå êüóôïò ôá åêáôü
åõñþ). Ïýôå óçìáßíåé ðùò áí ãñÜøåé êáíåßò ðïëëÜ åßíáé êáé êáëÜ. ÊÜôé Þîåñáí ïé
áñ÷áßïé çìþí ðñüãïíïé ðïõ Ýëåãáí “ïõê åí ôù ðïëëþ ôï åý”. ×þñéá ðïõ óõíÞèùò
äåí äéáâÜæïíôáé. Êåßìåíá ðÜíù áðü ìéóÞ óåëßäá åöçìåñßäáò äåí åßíáé åýêïëï íá
äçìïóéåõèïýí åêôüò áí ðñüêåéôáé ãéá êÜôé åîáéñåôéêü Þ áí ãßíåé äçìïóßåõóç áðï-
óðáóìÜôùí üðùò óå áõôü ôï öýëëï ìå ôç óõíÝíôåõîç ôïõ ÈÜíïõ Óôñßêïõ. ÁõôÞ
ôç óôéãìÞ õðÜñ÷ïõí êåßìåíá óå áíáìïíÞ ãéá äçìïóßåõóç ôïõ Çëßá Êùíóôáíôüðïõ-
ëïõ, ôïõ ÈÜíïõ Óôñßêïõ, ôïõ È. ÔñïõðÞ, ôïõ Ã. ÂÝñãïõ, ôïõ É. Çë. Íéêïëáêüðïõëïõ,
ôïõ ×. Áè. Ìáñáãêïý, ôïõ Çë. Ìðüñá (Íôüñïõ), ôïõ É. Óô. ÂÝñãïõ, ôïõ Â. Ó÷ßæá,
ôïõ Í. Áñ. ÔñïõðÞ, ôçò Ìáñßíáò ÔñïõðÞ êáé ôïõ ×. É. Ìáñáãêïý. Áðü ðëåõñÜò
äéáäéêáóßáò êáé ðñïò áðïöõãÞ ðáñáîçãÞóåùí êáé ðáñáðüíùí üëç ç ýëç ôçò åöç-
ìåñßäáò åßíáé õðü ôïí Ýëåã÷ï üëùí ôùí ìåëþí ôçò óõíôáêôéêÞò åðéôñïðÞò êáé ãéá
ïñéóìÝíá Üñèñá, ìå  îå÷ùñéóôü óõëëïãéêü åíäéáöÝñïí, êáé ôïõ ÄÓ.

Ï “ÁñôïæÞíïò” ãñÜöåôáé ãéá äýï êáé ðëÝïí ÷éëéÜäåò áíáãíþóôåò. Åßíáé ëïãéêü êáé
áíáìåíüìåíï êÜðïéï Üñèñï íá ìçí áñÝóåé óå êÜðïéïí. Ç óõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ
åßíáé åõ÷áñéóôçìÝíç áí ôá ðåñéóóüôåñá Üñèñá áñÝóïõí óôïõò ðåñéóóüôåñïõò.
¼ðïéïò ìðïñåß íá âïçèÞóåé “ðñáêôéêÜ”, ìå üðïéï ôñüðï ï ßäéïò íïìßæåé,  þóôå ç
åöçìåñßäá íá ãßíåé êáëýôåñç, èá ÷áñïýìå éäéáßôåñá íá ãßíåé ìÝëïò ôçò óõíôáêôéêÞò
åðéôñïðÞò (áõôü ðñïâëÝðåôáé êáé óôçí ôñïðïðïßçóç ôïõ êáôáóôáôéêïý). Äåí åßíáé
áðáñáßôçôï íá åßíáé ìÝëïò ôïõ ÄÓ.

Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του, ο
πρόεδρος έκοψε το πρώτο κομμάτι πίτας
“στην υγεία” όλων των απανταχού της γης
Σερβαίων και ακολούθως κάλεσε τον κ. Γεί-
τονα να κόψει και αυτός ένα κομμάτι. Ο Υ-
πουργός απηύθυνε χαιρετισμό στους πατριώ-
τες, μίλησε με κολακευτικά λόγια για την πρό-
οδο των Σερβαίων και επεσήμανε την ανά-
γκη, στις μέρες μας, να επικεντρώνουμε το
ενδιαφέρον μας στα ουσιαστικά και πραγμα-
τικά προβλήματα του λαού και όχι σε θέματα
“λαϊκισμού”

Στη συνέχεια κλήθηκε ο κ. Ζενέτος (με
προθυμία και ευχαρίστηση μας παραχώρησε
την αίθουσα για την εκδήλωσή μας),  γνω-
στός φίλος των Σερβαίων και συχνός επισκέ-
πτης του χωριού μας (συνήθως με τον πρόε-
δρο της ΓΣΕΕ, πατριώτη Γιάννη Παναγό-
πουλο). Ο κ. δήμαρχος χαιρέτησε τους πα-
τριώτες, είπε πως γνωρίζει πάρα πολλούς Σερ-
βαίους που μένουν στο δήμο του και στην
ερώτηση που του κάνουν συχνά (λόγω των
συχνών επισκέψεων στου Σέρβου και των
επαφών του με πατριώτες) “αν είναι από του
Σέρβου” απαντάει κολακευόμενος: “Δεν εί-
μαι, αλλά θα ήθελα να είμαι Σερβαίος”.

Ακολούθως κλήθηκαν πολλοί από τους κα-
λεσμένους μας και έκοψαν από ένα κομμάτι
πίτας, επιλέγοντας καθένας “για ποιόν ή
ποιους” κόβει το κομμάτι. Ξεχωριστή εντύ-
πωση έκανε η ομιλία του προέδρου του ΤΣ
του χωριού Γιάννη Θ. Σχίζα, (έκοψε το
κομμάτι για τους γέρους του χωριού. Για τις
γριές;;) ο οποίος αφού τόνισε “χαίρομαι που
σας βλέπω όλους μονιασμένους”, έκανε την
ευχή αν μπορούσε αυτή η εκδήλωση (ή κά-
ποια ανάλογη) να γίνεται στο χωριό. Ο πρό-
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εδρος του Συνδέσμου, που πήρε στη συνέ-
χεια το λόγο μίλησε με κολακευτικά λόγια
για τον πρόεδρο του χωριού Ι. Σχίζα και υ-
πογράμμισε την σημαντική-ανιδιοτελή προ-
σφορά του, σε προσωπική εργασία και
φροντίδα, για διάφορα θέματα του χωριού
και επεσήμανε ιδιαίτερα την προσφορά του
ως “ψάλτης”. (...σε αυτό βέβαια τον βοηθάει
και ...η βροντερή διακριτική φωνή του, ...θεί-
ο δώρο). Συγκινητική ήταν και η επιλογή του
μέλους του ΔΣ  Ι. Στ. Βέργου και άλλων πα-
τριωτών να αφιερώσουν  το κομμάτι στην υ-
γεία του αγαπητού σε όλους Ηλία Χειμώνα.
Ξεχωριστό κομμάτι κόπηκε για του ξενιτεμέ-
νους -εκτός Ελλάδος- πατριώτες, με την ευ-
χή να περνάνε καλά, να θυμούνται το τόπο
που γεννήθηκαν (αν μπορούν να βοηθούν και
το Σύνδεσμο) και όταν ευκολυνθούν να επι-
σκεφθούν το χωριό.  Ο ταμίας του Συνδέ-
σμου Ι. Χρονόπουλος, πριν κόψει το κομμά-
τι της πίτας, έκανε μια σύντομη αναφορά στα
οικονομικά του Συνδέσμου (και σε κάποια
άλλα θέματα) και επικέντρωσε στην ανάγκη
να συγκεντρωθούν χρήματα, κυρίως για την
πρόοδο των εργασιών στο Πολ. Κέντρο.

Τυχεροί της ημέρας ήταν ο πρόεδρος του
χωριού Γιάννης Σχίζας, που κέρδισε το πρώ-
το “φλουρί” και ο Βαγγέλης Χειμώνας από
τους Αράπηδες, που κέρδισε το δεύτερο. Ο
πρώτος, επειδή είναι ο ...”μεγάλος” τυχερός,
έχουμε καθιερώσει να προσφέρει κάτι “συμ-
βολικό” στο Σύνδεσμο. Ο δεύτερος “κέρδι-
σε” μια εικόνα της Παναγίας.

Η φετινή εκδήλωση περιλάμβανε ακόμη
και μία λαχειοφόρο αγορά με μία τηλεόραση
που πρόσφεραν ο Κώστας και Παναγής Ν.
Σχίζας, στη μνήμη του ανιψιού τους Ιάσωνα
που πριν ένα χρόνο έχασε τη ζωή του στην
άσφαλτο. Από τη λαχειοφόρο αυτή συγκε-
ντρώθηκαν χίλια ευρώ, γεγονός αξιέπαινο

ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΣ
Από τα μέσα Δεκεμβρίου, που τυπώθηκε το

175 φ. του “Αρτοζήνου”, μέχρι σήμερα έχουν
γίνει τρία ΔΣ 29/12/2009, 2/2/2010 και 11/2/2010).
Λεπτομέρειες για τα θέματα που συζητήθη-

καν και τις αποφάσεις που ελήφθησαν αναρτή-
θηκαν στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου
servou.gr
Το κύριο θέμα που απασχολεί το ΔΣ είναι η

προώθηση των εργασιών στην “αίθουσα-Απο-
θήκη” του χωριού ή όπως συνηθίσαμε να τη
λέμε “Πολιτιστικό Κέντρο Σέρβου”. Ιδιαίτερα η
συγκέντρωση χρημάτων ώστε οι βασικές εργα-
σίες να ολοκληρωθούν μέχρι τον επόμενο Αύ-
γουστο, για να μπορέσουν να γίνουν τα εγκαί-
νια και να λειτουργήσει το ΠΚΣ.

*Ολοκληρώθηκαν οι εξωτερικές εργασίες α-
πό τον εργολάβο, που αφορούσαν στην τοπο-
θέτηση πέτρινων πλακών (καπέλων) πάνω στο
τοιχίο της ράμπας (στην κάτω έξοδο της αίθου-
σας) και στο αντίστοιχο τοιχίο προς την πλευρά
του κήπου Δημητρόπουλου. Στην εξωτερική
πλευρά αυτού του τοιχίου έγινε τσιμεντακονί-
α και περάστηκε ακριλικό χρώμα.  

*Παρελήφθησαν οι πέντε εσωτερικές πόρτες
(λουστραρισμένες) και όταν ο καιρός το επι-
τρέψει ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ι. Ν. Βέρ-

γος προσφέρθηκε να τις μεταφέρει στο χωριό
και να τις τοποθετήσει, χωρίς επιβάρυνση του
Συνδέσμου. Για τις πόρτες πρόσφεραν χίλια ευ-
ρώ οι οικογένειες των παιδιών και η σύζυγος
του αείμνηστου Νίκου Γεωργακόπουλου
(Τσούρνου), ο οποίος, ως γνωστόν  διετέλεσε
πρόεδρος στο χωριό και παρήγαγε αξιόλογο
έργο. 
Με φροντίδα της Καλλιόπης του Παπα-Ανα-

στάση και του συζύγου της Ι. Κουβέλη (είναι
δημοτικός σύμβουλος στο  Δήμου Χαϊδαρίου)
εξασφαλίστηκαν δύο πολυέλαιοι για το ΠΚ του
χωριού. Ο γραμματέας Ν. Τρουπής ανέλαβε την
υποχρέωση να τους μεταφέρει στο χωριό. Το
ΔΣ εξέφρασε τις ευχαριστίες του στην Καλλιό-
πη και στο σύζυγό της και ευχήθηκε το παρά-
δειγμά τους να το μιμηθούν και άλλοι πατριώ-
τες, αφού το ΠΚ δεν έχει κανέναν εξοπλισμό
και τα οικονομικά του Συνδέσμου είναι σχε-
δόν “μηδενικά”. 
Στη συνεδρίαση της 11/2/2010 η συζήτηση α-

φορούσε στην τροποποίηση του καταστατικού.
 Συζητήθηκαν τα άρθρα των προηγούμενων

καταστατικών και διαμορφώθηκε ένα  σχέδιο
για το νέο καταστατικό, που θα συζητηθεί στη
ΓΣ, ώστε να αποφασίσουν οι πατριώτες  για τα
άρθρα που θέλουν να περιληφθούν.

 για τους πατριώτες που αγόρασαν τους λα-
χνούς. Τυχερός ήταν ο Στάθης Δάρας, ο ο-
ποίος “ιπποτικά” φερόμενος, πήρε την τηλε-
όραση, αλλά πρόσφερε το ποσό της αξίας
της στο Σύνδεσμο, στη μνήμη του Νίκου Γε-
ωργακόπουλου και Τάσου Μπόρα και υ-
πέρ του θεσμού των βραβείων. Το ΔΣ του

Συνδέσμου τον ευχαρίστησε ιδιαίτερα.
Ο πρόεδρος Θ. Τρουπής, κλείνοντας την

εκδήλωση, ευχαρίστησε όλους όσους παρα-
βρέθηκαν και ευχήθηκε σε όλους τους Σερ-
βαίους να έχουν μια καλή χρονιά και τους
απηύθυνε πρόσκληση για την επόμενη ΓΣ
που θα γίνει το Μάρτιο.



Πραγματοποιήθηκε η Γ. Συνέλευση του Συνδέσμου μας
Την Κυριακή 21 Μαρτίου 2010, έγινε στην Αθήνα η προγραμματισμένη Γενι-

κή Συνέλευση του Συνδέσμου, στην αίθουσα της Παγγορτυνιακής Ένωσης.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα της ημερήσιας διάταξης, ο βασικός σκοπός αυτής
της Συνέλευσης ήταν η συ-
ζήτηση και η ψήφιση της
προτεινόμενης από το ΔΣ
τροποποίησης του κατα-
στατικού. Πρόεδρος της ΓΣ
εκλέχτηκε ο πλέον ηλικιω-
μένος των παρόντων με-
λών και σεβαστός από ό-
λους, Νίκος Τρουπής-
Γκράβαρης, που πάντα δί-
νει το παρόν στις ΓΣ και βο-
ηθάει στην πρόοδο των ερ-
γασιών των ΓΣ, τόσο με τη
σοφία του όσο και με τις
εμπειρίες μιας πολυκύμα-
ντης ζωής, που ξεπερνάει
τις εννέα δεκαετίες.
Γραμματέας εκλέχτηκε η Μαρίνα Διαμαντοπούλου από την Κοκκινοράχη,

σύζυγος του Νίκου Αρ. Τρουπή, που τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται
συστηματικά στα πολιτιστικά θέματα με το Σύλλογο “Προσέληνοι” και είναι
γραμματέας στον Ορειβατικό Σύλλογο “Η Γκούρα”, που και εκεί έχει πλούσια
δράση. Πριν την κατ΄άρθρο συζήτηση του καταστατικού, ο πρόεδρος της ΓΣ
έδωσε το λόγο στον πρόεδρο του ΔΣ Θ. Τρουπή, ο οποίος έκανε τον απολο-
γισμό του ΔΣ (σελ.2).
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στην ταμία Ι. Χρονόπουλο, για μια σύντομη

παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης του Συνδέσμου.
Ο ταμίας αφού ανέφερε την κατάσταση του

ταμείου, επεσήμανε πως στην εφημερίδα “Αρ-
τοζήνος” δημοσιεύονται κάθε δίμηνο, με κά-
θε λεπτομέρεια τα έσοδα και έξοδα του Συν-
δέσμου και πως η ανάγκη συγκέντρωσης χρη-
μάτων για την συνέχιση των εργασιών στο Πο-
λιτιστικό Κέντρο του χωριού, είναι επιτακτική.
Ακολούθως ο πρόεδρος της ΓΣ κάλεσε τους
πατριώτες που επιθυμούσαν να πουν δυο
λόγια για το καταστατικό πριν την κατ΄άρθρον
συζήτηση, να προσέλθουν στο μικρόφωνο.
Πράγματι ορισμένοι πατριώτες ανέβηκαν στο βή-
μα και διατύπωσαν τις προσωπικές τους απόψεις

για το θέμα, με πρώτον τον πρόεδρο του ΔΣ Θ.
Τρουπή, που εξέφρασε τις απόψεις και το σκε-
πτικό του ΔΣ, γι΄αυτή του την πρωτοβουλία.
Μετά τους ομιλητές ανέβηκε στο βήμα το

μέλος του ΔΣ Χ. Μαραγκός, στον οποίο είχε
ανατεθεί από το ΔΣ η ανάγνωση των άρθρων.
Για κάθε άρθρο διατυπώνονταν οι απόψεις

των παρευρισκόμενων, γινόταν συζήτηση  και
στο τέλος ετίθετο σε ψηφοφορία  οποιαδή-
ποτε πρόταση. Το αποτέλεσμα της ψηφοφο-
ρίας με την συγκεκριμένη πρόταση καταγρά-
φονταν στα πρακτικά. Ο πρόεδρος του ΔΣ διά-
βασε και κάποιες προτάσεις που του έστειλε
ο πατριώτης Θάνος Μπόρας, που είναι μέλος
του ΔΣ του Δήμου Ηραίας και δεν μπορούσε
να έρθει λόγω εκδήλωσης του Δήμου για την 25η Μαρτίου, καθώς και κάποιες

προτάσεις του πατριώτη Χ. Δημητρόπουλου.
Με τον τρόπο αυτό και με κάποιες εντάσεις
κατά περιόδους, ολοκληρώθηκε η ψήφιση του
καταστατικού περί τις δυόμισι το μεσημέρι.
Παρόλο που το θέμα δεν ενδιέφερε ιδιαίτε-
ρα πολλούς πατριώτες, η προσέλευση δεν
μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική. Είκοσι 
έξι  πατριώτες  έδωσαν το παρόν και μεταξύ
αυτών τρεις γυναίκες, η Διαμάντω Κ. Μπόρα,
η Αθανασία, σύζυγος Ι. Αγ. Στρίκου και η γραμ-
ματέας. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα
και οφείλουμε να την αποδεχτούμε.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες από όλους, δικαιού-

ται ο μπάρμπα-Νίκος Τρουπής, που ως πρόε-
δρος έφερε παλικαρίσια εις πέρας, ένα τόσο  σημαντικό και δύσκολο θέμα
του Συνδέσμου, όπως είναι η τροποποίηση του καταστατικού. Επίσης στην
γραμματέα Μαρίνα Τρουπή που με προθυμία αποδέχθηκε την πρόταση, για
μια τόσο υπεύθυνη δουλιά. Σημαντική στη όλη συζήτηση των άρθρων ήταν η
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Απεβίωσε ο Ηλ. Θ. Χειμώνας

Το Σάββατο 6 Μαρτίου 2009, απεβίωσε στο
Νοσοκομείο Αεροπορίας, ο Çë. È. ×åéìþ-
íáò, υποπτέραρχος ε.α., ιατρός καρδιολόγος,
σε ηλικία 65 ετών. Η νεκρώσιμη ακολουθία
εψάλη την Τρίτη 9.3.2010, στον Ιερό Ναό Φα-
νερωμένης Χολαργού, όπου διέμενε με την
οικογένειά του. Την παρακολούθησαν πολλοί
συγγενείς, Αραπαίοι, Σερβαίοι, άλλοι κοντο-
χωριανοί και πολλοί συνάδελφοι, φίλοι και συ-
νεργάτες του Ηλία. Άγημα της Αεροπορίας
από 80 περίπου άνδρες, με μουσική μπάντα,
απέδωσαν τιμές “åí åíåñãåßá áñ÷çãïý” στο
νεκρό, κατά την είσοδο στο Ναό και κατά την
έξοδο. Το φέρετρο είχε καλυφθεί με την γα-
λανόλευκη σημαία, που τις άκρες της κρατού-
σαν ανώτατοι αξιωματικοί της Αεροπορίας. Με-
τά την εξόδιο ακολουθία πολλοί συγγενείς και
φίλοι συνόδευσαν το νεκρό στην τελευταία
του κατοικία, στους Αράπηδες. Στο εκεί εκ-
κλησάκι του Áãßïõ Êùíóôáíôßíïõ, είχαν συ-
γκεντρωθεί πολλοί κάτοικοι από το χωριό μας
και την γύρω περιοχή καθώς και οι δήμαρχοι
Ηραίας και Λαγκαδίων. Εψάλη επιμνημόσυνη
δέηση και στη συνέχεια έγινε ο ενταφιασμός
στο μικρό νεκροταφείο, που βρίσκεται  πάνω
από την εκκλησία, δίπλα   στον τάφο του στε-
νού φίλου του Ηλία ÁëÝîç ×ñïíüðïõëïõ, που
και αυτός πρόωρα έφυγε από τη ζωή, πριν
λίγα χρόνια. Την Κυριακή του Θωμά, 11-4-
10, έγινε το 40ήμερο μνημόσυνο στο Ναό
Φανερωμένης, που παρέστησαν πολλοί συγ-
γενείς, φίλοι και πατριώτες.
Ο Ηλίας νόσησε πριν ένα περίπου χρόνο

από κακοήθεια στομάχου, χειρουργήθηκε στην
Αμερική και το τελευταίο εξάμηνο νοσηλευό-
ταν στο νοσοκομείο Αεροπορίας.

Ôï ÄÓ ôïõ ÓõíäÝóìïõ, óå Ýêôáêôç óõ-
íåäñßáóÞ ôïõ áðïöÜóéóå íá åêöñÜæåé ôá
èåñìÜ ôïõ óõëëõðçôÞñéá óôçí ïéêïãÝíåéÜ
ôïõ åêëéðüíôïò, íá êáôáèÝóåé óôåöÜíé óôç
ìíÞìç ôïõ, íá ðáñáêïëïõèÞóåé ôçí åîü-
äéï áêïëïõèßá êáé íá ïíïìÜóåé ôï ãñáöåßï
ôïõ ÓõíäÝóìïõ

“ÁÉÈÏÕÓÁ ÇËÉÁ ×ÅÉÌÙÍÁ”.
Ο Ηλίας ασχολήθηκε με τα συλλογικά μας

πράγματα από το 1976, που ήταν μέλος του
ΔΣ, με πρόεδρο το ÓôÜèç ÄÜñá. Στα 34 χρό-
νια που πέρασαν πρόσφερε πολλές συλλογι-
κές υπηρεσίες εντός και εκτός διοίκησης  Συν-
δέσμου. Από τον Δεκέμβριο του 2002 μέχρι
τον Μάρτιο του 2009 διετέλεσε πρόεδρος και
στη συνέχεια μέχρι του θανάτου του ήταν μέ-
λος του ΔΣ του Συνδέσμου μας.

Óôéò óåë. 4 êáé 5,
áöéÝñùìá óôç ìíÞìç ôïõ.

Αυτό το φύλλο αφιερώνεται στη μνήμη του τέως Προέδρου του Συνδέσμου μας Ηλία Χειμώνα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΣΤΙΣ “ΓΡΙΑΣ ΤΟ ΣΩΡΟ”
Κυριακή 16 Μαΐου 2010

Το ΔΣ του Συνδέσμου, σύμφωνα και με όσα συζητήθη-
καν στη ΓΣ της 21-3-10, αποφάσισε να οργανώσει εκδή-
λωση στης “Γριάς το σωρό”, σε ανάμνηση της νικηφόρου
“Μάχης του Σέρβου” που έδωσαν εκεί οι πρόγονοί μας
στις 10-11 Μαΐου 1826 και κατατρόπωσαν τη στρατιά του
Ιμπραήμ. Είναι μια ευκαιρία να κάνουμε όλοι μια βόλτα
στο χωριό, να αναπνεύσουμε καθαρό αέρα, να απολαύ-
σουμε τις ανοιξιάτικες ομορφιές του τόπου μας και να
επιστρέψουμε “ανανεωμένοι” στη δύσκολη ζωή της πό-
λης.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
-Επιμνημόσυνη δέηση γύρω στις 11,00 για τους 13

Σερβαίους που πρωταγωνίστησαν σε εκείνη τη μάχη.
-Ομιλία για το ιστορικό της μάχης.
-Προσφορά ποτών, ξηρών καρπών κλπ. Δυστυχώς, λό-

γω των οικονομικών δυσχεριών του Συνδέσμου, που α-
γωνίζεται να συγκεντρώσει κάποια χρήματα για την προ-
ώθηση των εργασιών στο Πολιτιστικό Κέντρο Σέρβου, δεν
υπάρχει η δυνατότητα φέτος για κάτι περισσότερο. Αν
κάποιος με δική του πρωτοβουλία, μπορεί να προσφέρει
κάτι, ή κάποιες νοικοκυρές του χωριού μπορούν ν φτιά-
ξουν κάτι χωριάτικο,  θα είναι καλοδεχούμενα (συνεννό-
ηση με τον γραμματέα του Συνδέσμου Ν. Τρουπή) .  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ “ΓΚΟΥΡΑ”ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ “ΓΚΟΥΡΑ”ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ “ΓΚΟΥΡΑ”ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ “ΓΚΟΥΡΑ”ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ “ΓΚΟΥΡΑ”
Εξόρμηση το Σάββατο 15 Μαΐου  2010
Ο Ορειβατικός Φυσιολατρικός Όμιλος Ηραίας “Η ΓΚΟΥ-

ΡΑ” ανακοινώνει προς τα μέλη και τους φίλους του ότι το
Σάββατο 15 Μαΐου 2010 θα πραγματοποιήσει εκδρομή
και εκδήλωση στο βουνό Αρτοζήνος (θέση Αγιοδη-
μήτρης), κοντά στην έναρξη του φαραγγιού της Γκούρας.
Στην εκδρομή θα λάβει μέρος και ο Πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Φυσιολατρικών Ορειβατικών Εκδρομικών Σω-
ματείων Ελλάδος κ. Αντωνόπουλος, επικεφαλής ομάδας.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης “ΣΤΑ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙΑ ΤΟΥ
ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ” περιλαμβάνει:

1) Πεζοπορία στο φαράγγι της Γκούρας από τη θέση
Πηλός στις παρυφές του βουνού Αρτοζήνος μέχρι το Λυ-
κουρεσέϊκο γεφύρι. Ώρα εκκίνησης πεζοπορίας 9.30 π. μ.

2) Επιστροφή με αυτοκίνητα στο σημείο εκκίνησης όπου
θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση η οποία περιλαμβάνει:
α) Λειτουργία στον Άγιο Δημήτρη & Αρτοκλασία.
β) Ομιλία-αναφορά στο ιστορικό χωριό Αρτοζήνος και

τιμητική βράβευση απογόνων της Οικογένειας Κομνηνού
που έλκουν την καταγωγή τους από το εν λόγω χωριό.
γ) Ομιλία-αναφορά στη παλιά συνήθεια των τσελιγκά-

δων να ανεβάζουν τα κοπάδια τους την Άνοιξη στα στανο-
τόπια του Αρτοζήνου  και τιμητική βράβευση ενδεικτικά
τριών τσοπάνηδων, θέλοντας έτσι ο Όμιλος να τιμήσει ό-
λους όσους παραμένουν στη περιοχή και “φυλάττουν Θερ-
μοπύλας”.
δ) Φαγητό στην εξοχή. Τιμή κατ’ άτομο 10 ευρώ.
Ο Όμιλος θα διαθέσει πούλμαν για όσους το επιθυ-

μούν, εφόσον συμπληρωθεί ικανοποιητικός αριθμός
συμμετοχών.
Δηλώσεις συμμετοχής στους αρχηγούς της εκδρο-

μής μέχρι 8 Μαΐου 2010: Αποστολόπουλο Ευθύμιο, Πρό-
εδρο, τηλ.2106013643, 6973824782. Διαμαντοπού-
λου-Τρουπή  Μαρίνα ,  Γεν .  Γραμματέα
τηλ.2102626238,6972748131. Επίσης στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: omilos.gkoura@gmail.com καθώς και
στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέ-
πει να έχουν κατάλληλη ενδυμασία (αντιολισθητικά μπο-
τάκια, μάλλινες η βαμβακερές κάλτσες, άνετα ρούχα,
μπαστούνι στήριξης). Όσοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν
να λάβουν μέρος στη πεζοπορία  στο φαράγγι, θα έ-
χουν την ευκαιρία να περπατήσουν σε εύκολη διαδρο-
μή πάνω στο βουνό και κατόπιν να συμμετέχουν στο
δεύτερο μέρος της εκδήλωσης στον Αγιοδημήτρη.
Η εκδήλωση γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Ηραίας.

Ο πρόεδρος της ΓΣ Ν. Τρουπής και η γραμματέας
Μαρίνα Διαμαντοπούλου-Τρουπή

Ι. Χρονόπουλος

Χ. Μαραγκός

Ι. Μπόρας
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“Στη Γιώτα Παγκράτη του Ηλία και της
Άννας (εγγονή Μαρίνου Παγκράτη) και στο
σύζυγό της Τάσο Στάμου που απέκτησαν το
πρώτο τους παιδί -ένα χαριτωμένο κοριτσά-
κι!- ευχόμαστε να τους ζήσει!
Οικογένεια Κων/νου Ι. Χρονόπουλου”

Βαπτίσεις
Η Νίκη Χ. Μαραγκού και ο σύζυγός της

Ν. Θωμαΐδης βάφτισαν το αγοράκι τους, στην
εκκλησία Τιμίου Σταυρού στου Παπάγου και
του έδωσαν το όνομα Συμεών.
Στο νεοφώτιστο ευχόμαστε κάθε ευτυχία

στη ζωή του και στους ευτυχείς γονείς, κου-
μπάρους, παππούδες και γιαγιάδες  “να τους
ζήσει”.

Η Κατερίνα χήρα Ιάσονα Σχίζα που κα-
τοικεί στην Αρχαία Ολυμπία , βάπτισε το κορι-
τσάκι της στις 24 Απριλίου στην Εκκλησία της
Παναγίας της Τήνου , και της έδωσε το όνομα
Παναγιώτα – Ιασώ . Νονοί ήσαν ο αδελφός
του άνδρα της Γρηγόρης Σχίζας , ο Γεώργιος
Καντρής  και η Τασία Στάμου.
Στην Κατερίνα ευχόμαστε να της ζήσει το

νεοφώτιστο κοριτσάκι  και να είναι καλότυχο
στη ζωή του.

Γάμος
Στις 28/11/2009, στον Ιερό Ναό της Αγί-

ας Παρασκευής, τελέστηκε ο γάμος της Βέρ-
γου Πηνελόπης, κόρης του Ιωάννου Βέργου
και της Ελένης Δαμασκηνού, με τον Μάριο
Νούνεση. Ακολούθησε γαμήλιο πάρτι σε κέ-
ντρο της Νέας Μάκρης, με συγγενείς και φί-
λους.
Τις καλύτερες μας ευχές στο νέο ζευγάρι,

για μια ευτυχισμένη ζωή.

Θάνατοι

ΜΠΟΡΑΣ Φ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 63 ΕΤΩΝ
Αιφνιδίως έφυ-

γε από τη ζωή, στις
22.12.2009, στο
σπίτι του στον Πει-
ραιά,  σε ηλικία
μόλις 63 ετών, ο
Τάσος Φ. Μπό-
ρας. Η κηδεία του
έγινε την Κυρια-
κή 27.12.2009 και
ώρα 1 μ.μ από την
εκκλησία του χω-

ριού μας “Κοίμησης Θεοτόκου”. Η σύζυγός
του, τα παιδιά του, πολλοί συγγενείς, φίλοι και
πατριώτες συνόδευσαν τον Τάσο στην τελευ-
ταία του κατοικία, στο κοιμητήριο του χωριού
μας “Μπουλούτσου”.
Ο Τάσος ήταν γιος του Φώτη του Τασιου-

λάκου και της Παναγούλας, το γένος  Νικο-
λάου Λιατσόπουλου (της Ελενίτσας). Ήταν
πτυχιούχος του παλιού μικρού Πολυτεχνείου
και σταδιοδρόμησε στο Υπουργείο Εμπορικής
Ναυτιλίας. Παντρεύτηκε την Φραντζέσκα Δου-
ράτσου και απέκτησαν δύο εξαιρετικά παιδιά,
το Φώτη που είναι καπετάνιος σε εμπορικά πλοί-
α  και τον Ιωσήφ που πρόσφατα έλαβε διδα-
κτορικό τίτλο σπουδών, από το Τμήμα Ηλε-
κτρολόγων  Μηχανικών και Τεχνολογίας Υ-
πολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Ή-
ταν από τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου μας,
διετέλεσε επανειλημμένα μέλος του ΔΣ και
πρόσφερε σημαντικές υπηρεσίες. Αγαπούσε ι-
διαίτερα το χωριό και το επισκεπτόταν συχνά.
Ήταν άνθρωπος ήπιων τόνων, καλόκαρδος, ε-
νάρετος οικογενειάρχης και έχαιρε της αγά-
πης και εκτίμησης όλων των πατριωτών. Οι γο-
νείς του Τάσου και δύο από τις τέσσερις αδελ-
φές του (Τασία Τερζή και Ελένη Δημητρακο-
πούλου), έχουν φύγει επίσης από τη ζωή.
Το ΔΣ του Συνδέσμου μας εκφράζει τη συ-

μπάθειά του στην οικογένεια του εκλιπόντος.
(Συγνώμη για την παράλειψη να δημοσιευθεί
στο προηγούμενο φύλλο του Αρτοζήνου).

Στη μνήμη του πρόσφερε 50 ευρώ ο Θα-
νάσης Γκούτης. Επίσης (γράφτηκε στο
προηγούμενο φύλλο του Αρτοζήνου), ο
Στάθης Δάρας πρόσφερε 100 ευρώ στη
μνήμη του Τάσου και του Ν. Γεωργακό-
πουλου.

ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 58 ΕΤΩΝ
Την Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010, έφυγε από

τη ζωή ο Νίκος Κατσιάπης, γιος του αείμνη-
στου Χρήστου Κατσιάπη, που απεβίωσε πριν
λίγα χρόνια. Ο Νίκος ήταν φαρμακοποιός, έ-
μενε στου Ζωγράφου και ο θάνατός του ήταν
αιφνίδιος.  Έχει δύο κόρες.
Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει τα θερμά

του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους
συγγενείς του εκλιπόντος.

ΣΧΙΖΑΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ, 95 ΕΤΩΝ
Μετά από διή-

μερη ασθένεια,
εκδήμησε  εις
Κύριον την 26η

Μαρτίου 2010
στο νοσοκομείο
Νίκαιας ο Κων-
σταντής Σχίζας.
Ο Αρχιμανδρί-
της Δανιήλ Σάπι-
κας, Καθηγητής
Θεολόγος, Γενι-
κός Ιατρός είπε

για τον Κωνσταντή.
“Κανένας δεν μπορεί να πει με βεβαιό-

τητα ότι θα ζει αύριο”, έγραψε ο μεγάλος
τραγωδός Ευριπίδης, υπενθυμίζοντάς

μας την προσωρινότητα και το απρόβλε-
πτο της ανθρώπινης ζωής. Από τα παιδικά
του χρόνια, ο Κωνσταντής, ήταν το υπό-
δειγμα του αρίστου πατέρα και συζύγου
και  το παράδειγμα προς μίμηση. Απαρά-
μιλλο ήθος, εργατικότητα, ευαισθησία, συ-
νέπεια, αλλά και ένας υπέροχος, αναλυτι-
κός  απλός εγκέφαλος, προέβλεπαν ένα
ήρεμο μέλλον, κάτι που δεν διαψεύσθηκε.
Συμμετείχε σταθερά και επιτυχώς σε όλες
τις εκδηλώσεις της ζωής. Ήταν ένας από
τους στυλοβάτες της οικογένειας του, που
η απουσία του είναι ήδη δυνατά αισθητή.
Αλλά πέραν της ξεχωριστής  παρουσίας

του, ο Κωνσταντής επίσης υπήρξε  εκλε-
κτός σύζυγος και αφοσιωμένος πατέρας,
που αξιώθηκε με τη σύζυγό του Βενέτα να
δει τα τέσσερα παιδιά του τον Βασίλη, την
Φανή, τον Γιώργο και τον Γιάννη εμφυση-
μένα με ισχυρές ηθικές αρχές. Η σορός
του μεταφέρθηκε στην γενέτειρα του, στου
Σέρβου όπου αγαπούσε. Το χωριό ήταν η
βάση για την εξόρμησή του σε “ταξίδια”
βιοπάλης προς όλα τα μέρη της Πελοπον-
νήσου και όχι μόνο, προς εξεύρεση εργα-
σίας ως χτίστης, με οργανωμένα συνερ-
γεία (μπουλούκια μαστόρων). Η εξόδιος
ακολουθία εψάλλη στον Ι. Ναό της Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου προεξάρχοντος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος
και Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ιερεμία  και συμ-
ψαλλόντων του Αρχιμανδρίτη π. Ιακώβου
Κανάκη και των πατέρων Σωτήρη Χούσου,
Γεωργίου Τσίτουρα και Κωνσταντίνου Δη-
μοπούλου. Στο τέλος της ακολουθίας ο
Σεβ. Μητρ. κ.κ. Ιερεμίας απηύθυνε ειδικό
λόγο για τον εκλιπόντα και όλους τους υ-
περήλικες απ’ τη σοφία των οποίων πρέ-
πει να διδασκόμαστε. Ετάφη στο κοιμη-
τήριο των Αγίων Θεοδώρων του χωριού
του. Είναι δύσκολο να βρεις λόγια  παρη-
γοριάς για την οικογένειά του και τους
στενούς του φίλους. Θα τους λείψει και
κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ να τον αντι-
καταστήσει στην καρδιά τους. Τελειώνο-
ντας ας θυμηθούμε τα λόγια του Albert
Einstein: “Ο θάνατός μας δεν είναι το τέ-
λος εφόσον συνεχίζουμε να ζούμε μέσω
των παιδιών μας και της νεότερης γενιάς.
Γιατί Αυτά είναι Εμείς, τα σώματά μας α-
πλώς μαραίνονται πάνω στο δέντρο της
ζωής!”.
Ας ευχαριστήσουμε το Θεό που υπήρ-

ξαν ανάμεσά μας άνθρωποι σαν τον Κων-
σταντή Σχίζα  και ας ευχηθούμε να είναι
αιώνια η μνήμη του. Καλόν παράδεισο, α-
γαπημένε μας, Κωνσταντή.
Το  ΔΣ του Συνδέσμου μας εκφράζει

τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του
εκλιπόντος. Ας είναι ελαφρό το χώμα του
“ΜΠΟΥΛΟΥΤΣΟΥ” που τον σκέπασε.

Στη μνήμη του, τα παιδιά του Βασί-
λης, Φανή, Γιώργος και Γιάννης προ-
σέφεραν στο Σύνδεσμο  300 ευρώ, για
οποιαδήποτε ανάγκη.

Ïìéëßá ðñïÝäñïõ È. ÔñïõðÞ, óôç ÃÓ ôïõ ÓõíäÝóìïõ

Áãáðçôïß óõã÷ùñéáíïß êáé ößëïé.
Πέρασε ένας χρόνος που μας εμπιστευ-

θήκατε τη διοίκηση του Συνδέσμου και σή-
μερα, βάσει της καταστατικής επιταγής,
είμαστε εδώ να σας ενημερώσουμε επί
των πεπραγμένων. Απουσιάζει όμως ο α-
γαπητός σε όλους μας γιατρός Çëßáò ×åé-
ìþíáò, που για πολλά χρόνια υπηρέτησε
το Σύνδεσμό μας και ως πρόεδρος επί μία
εξαετία, προσέφερε σημαντικές υπηρεσί-
ες. Αναφέρω ενδεικτικά την αγορά του
γραφείου, την πρωτοβουλία για την ιστο-
σελίδα του Συνδέσμου και το κυριότερο
όλων, με το βίο και την πολιτεία του, δί-
δαξε σε όλους μας  ÇÈÏÓ. Το ΔΣ  με
το άγγελμα του θανάτου του αποφάσισε
να κατατεθεί στεφάνι εκ μέρους όλων των
πατριωτών, να παραστεί σύσσωμο το ΔΣ
στην εξόδιο ακολουθία και στο γραφείο να δοθεί το όνομά του.

Óôç ìíÞìç ôïõ Çëßá êáé ôùí åó÷Üôùò áðïâéùóÜíôùí óõã÷ùñéáíþí ìáò ðñïôåßíù íá
êñáôçèåß  åíüò ëåðôïý óéãÞ. 

Στη χρονιά που πέρασε εργαστήκαμε με
πνεύμα ομάδας  και στο πρώτο Διοικητικό
Συμβούλιο που έγινε  στις 5.4.2009, απο-
φασίσαμε να προχωρήσουμε τις εργασίες
στο Πολιτιστικό Κέντρο Σέρβου. Δώσαμε
προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των εξω-
τερικών χώρων και συγκεκριμένα να κτισθεί
τοιχίο προς την πλευρά του σπιτιού των Α-
φών Δημητρόπουλου, με πρόβλεψη χώρου
για τη μεταφορά του Ηρώου, ιδέα που πρώ-
τος διατύπωσε ο αντιδήμαρχος τότε και Δη-
μοτικός Σύμβουλος σήμερα ÈÜíïò Ìðü-
ñáò. Στο τοιχίο αυτό ελήφθη πρόνοια για
ειδική εσοχή στην οποία θα επικολληθεί
μαρμάρινη Πλάκα,  που θα υπενθυμίζει την
προσφορά του Στρατηγού Èýìéïõ Äçìç-
ôñüðïõëïõ.  Με τη διαμόρφωση αυτή πι-
στεύουμε πως θα υπάρχει η καλύτερη δυ-
νατή αρχιτεκτονική αρμονία, του συνόλου
των κτισμάτων περί την πλατεία. Επίσης α-
ποφασίστηκε να διαμορφωθεί η ράμπα  και
να κτισθεί πέτρινο στηθαίο, που να δένει
με το κυρίως κτίριο και να γίνει αρμολόγη-
ση της πέτρας, σε όλο το χτήριο. 

Ðïõ âñéóêüìáóôå óÞìåñá: Εκτός των ε-
ξωτερικών εργασιών τοποθετήθηκαν τα μάρ-
μαρα της εσωτερικής σκάλας (από την πλα-
τεία προς την πάνω αίθουσα), με προσωπι-
κή δωρεά εργασία του Αντιπροέδρου ÃéÜí-
íç Í. ÂÝñãïõ. Ο ίδιος τοποθέτησε μαρ-
μαροποδιές στα παράθυρα και επιμελήθη-
κε διάφορα μερεμέτια. Ολοκληρώθηκε η το-
ποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίων στο κιό-
σκι και στην πάνω αίθουσα. Ολοκληρώθηκε
σχεδόν η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, δω-
ρεάν προσφορά εργασίας, από τον πατριώ-
τη μας ÈáíÜóç É. Ó÷ßæá (όταν βαφτεί η αί-
θουσα θα μπουν φώτα μπρίζες κλπ.). Έγινε,
με δωρεάν προσωπική εργασία του υδραυ-
λικού ÃéÜííç Ôóáíôßëá (Γαμπρού του Ηλία
Χειμώνα), η εγκατάσταση ειδών Υγιεινής,
που πρόσφερε δωρεάν ο αρχιτέκτονας É.
Ìáñáãêüò. Τοποθετήθηκαν, με δωρεάν ε-
πίσης προσωπική εργασία, από το μέλος του
ΔΣ Ãéþñãï Ä. ÂÝñãï,  τα ντουλάπια της
κουζίνας, μήκους  5 μέτρων και ο νεροχύ-
της.  Έχουν αγορασθεί οι 5 εσωτερικές πόρ-
τες (λουστραρισμένες) και με πρώτη ευκαι-
ρία ο Αντιπρόεδρος ÃéÜííçò Í. ÂÝñãïò
προσφέρθηκε να τις μεταφέρει  στο χωριό
και να τις τοποθετήσει, χωρίς οικονομική
επιβάρυνση του Συνδέσμου. Οι πόρτες εί-
ναι προσφορά της οικογένειας του άλλοτε
προέδρου του χωριού Íßêïõ Ãåùñãáêü-
ðïõëïõ (Τσούρνου), στη μνήμη του. Ο πα-
τριώτης μας  ελαιοχρωματιστής ÌÞôóïò Ð.
Óôñßêïò, έχει κάνει τις προπαρασκευαστι-
κές εργασίες βαψίματος, χωρίς να πάρει
χρήματα. Ευχαριστούμε όλους αυτούς τους
πατριώτες για τις προσφορές τους καθώς
και τον καθηγητή της Ιατρικής Ãéþñãï È.
ÔñïõðÞ,  που με φροντίδα του προσφέρ-
θηκαν για το ΠΚΣ από την Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών, 30 καρέκλες,
δύο μεγάλα τραπέζια συσκέψεων και άλλα
έπιπλα εξοπλισμού γραφείου. Επίσης ευχα-
ριστούμε  την Ðüðç ôïõ ÐáðáíáóôÜóç που

με το σύζυγό της (δημοτικό Σύμβουλο  Χα-
ϊδαρίου), φρόντισαν την αποστολή δύο πο-
λυελαίων  για το Κέντρο και τον αρχιτέκτο-
να  ÃéÜííç  Ìáñáãêü, που σε κάθε κάλε-
σμά μας ανταποκρινόταν με περισσή προ-
θυμία, προσφέροντας αφιλοκερδώς τις υ-
πηρεσίες του. Χρέος μας τέλος είναι να ευ-
χαριστήσουμε όλους ανεξαιρέτως τους πα-
τριώτες, που βοήθησαν το Σύνδεσμο οικο-
νομικά και έγιναν οι εργασίες στο Κέντρο.

Óôçí ðñïóðÜèåéÜ ìáò ãéá áíåýñåóç
÷ñçìÜôùí ãéá ôï ÐÊÓ óτείλαμε επιστολές
σε όλους τους Βουλευτές του Νομού μας,
στο Νομάρχη, στο Δήμαρχο Ηραίας και πο-
λιτικούς Αρκαδικής καταγωγής, δυστυχώς ό-
μως ουδείς ανταποκρίθηκε, ούτε καν υπο-
βλήθηκε στον κόπο να μας απαντήσει
(πλην του κ. ÁëåõñÜ). Åðßóçò στείλαμε 700
ένθετες επιστολές με την εφημερίδα μας
ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ, σε ισάριθμους πατριώτες,
που τα τελευταία δύο χρόνια δεν είχαν κα-
ταβάλλει τη συνδρομή τους στο Σύνδεσμο,
αλλά η ανταπόκριση ήταν φτωχή. 
Ένα άλλο θέμα που μας απασχόλησε ή-

ταν η επανέκδοση της ατζέντας.  Παρακα-
λέσαμε, τόσο μέσω της εφημερίδας όσο και
μέσω της ιστοσελίδας, να συμπληρώσουν οι
πατριώτες φόρμες με τα  στοιχεία τους και
να μας τα στείλουν, αλλά η ανταπόκριση
ήταν πολύ μικρή. Μόλις 34   ανταποκρί-
θηκαν, οπότε αποφασίσαμε να μην προχω-
ρήσουμε στην επανεκτύπωση. 

Åðéêïéíùíßá.  Συνεχίσθηκε  η έκδοση της
εφημερίδας μας  κανονικά και λειτουργεί
άριστα η ιστοσελίδα του Συνδέσμου, με με-
γάλη επισκεψιμότητα. Προσπαθούμε να ε-
μπλουτίζουμε την ιστοσελίδα με νέα του χω-
ριού και του Συνδέσμου, αλλά και γενικότε-
ρα θέματα που ενδιαφέρουν τους πατριώ-
τες, όσο ποιο συχνά μπορούμε. Με την ευ-
καιρία ευχαριστούμε πάλι τον πατριώτη ×.
Äçìçôñüðïõëï για την συμβολή του  στη
δημιουργία από το Σύνδεσμο, του site. Μέ-
σω της ιστοσελίδας  και της εφημερίδας έ-
χουμε καλέσει  και νεότερους πατριώτες που
έχουν σχετικές γνώσεις με ανάπτυξη και συ-
ντήρηση τέτοιων έργων, να συνδράμουν την
κοινή προσπάθεια για περαιτέρω επιτυχίες.

Êáôáóôáôéêü ÓõíäÝóìïõ. Επιμεληθήκα-
με το παλαιό καταστατικό του Συνδέσμου
και φέρνουμε σήμερα ενώπιον σας (μετά
26 χρόνια) προς έγκριση ένα νέο, σύγχρο-
νο και καλά μελετημένο σχέδιο καταστατι-
κού, που θεωρούμε πως θα διευκολύνει τη
λειτουργία του σωματείου μας και θα προα-
σπίσει τα καλώς νοούμενα συμφέροντά του. 

Åêäçëþóåéò. Λόγω οικονομικής στενότη-
τας και αναγκών, για την πρόοδο των εργα-
σιών στο ΠΚ, αλλά και ειδικών συνθηκών
δεν μπορέσαμε φέτος να κάνουμε χοροε-
σπερίδα και κάποια εκδήλωση το καλοκαίρι
στο χωριό. Ευτυχώς που η οικογένεια του
αείμνηστου È. ÔñïõðÞ με τον Δήμο, ορ-
γάνωσαν μια εξαιρετική εκδήλωση τον Αύ-
γουστο στο χωριό, που πράγματι την από-
λαυσαν οι πατριώτες. Τους αξίζουν συγχα-
ρητήρια. Στις 10.1.2010 έγινε στο Δημαρ-
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χείο Ιλίου  η γιορτή êïðÞò ôçò ðñùôï÷ñï-
íéÜôéêçò ðßôáò καθώς και η απονομή των βρα-
βείων σε 48 Σερβιωτόπουλα, που διακρίθη-
καν στα γράμματα τα έτη 2008 και 2009. Η
προσέλευση των πατριωτών ήταν εντυπωσια-
κή, όπως και η επιτυχία της εκδήλωσης.

Óôü÷ïé ãéá ôï åðüìåíï äéÜóôçìá ôçò èç-
ôåßáò ôïõ ÄÓ.

*Ως πρώτο μέλημα μας είναι η ολοκλή-
ρωση όσο γίνεται περισσότερων εργασιών
στο ΠΚ,  ώστε το Δεκαπενταύγουστο, εάν
μπορέσουμε,  να γίνουν τα εγκαίνια και επί-
σης εάν είναι δυνατόν να τοποθετηθεί και
στοιχειώδης εξοπλισμός κυλικείου στο κιό-
σκι. Εάν μας βοηθήσει και ο Δήμος από τη
μια πλευρά και οι πατριώτες από την άλλη,
αυξάνουν σημαντικά οι πιθανότητες να φτά-
σουμε σε αυτό το στόχο. Υπάρχει μια σο-
βαρή εκκρεμότητα από πλευράς Δήμου, που
αφορά στην πλακόστρωση του τμήματος της
πλατείας έξω από το κιόσκι. Απευθύνουμε
έκκληση στο Δήμο για την εκτέλεση αυτού
του έργου και είμαστε βέβαιοι πως ο πα-
τριώτης μας ÈÜíïò Ìðüñáò, που συμμετέ-
χει στο ΔΣ του Δήμου, θα εξαντλήσει την
επιρροή του στη λήψη της σχετικής από-
φασης.

 *Åïñôáóìüò “ÌÜ÷çò ôïõ ÓÝñâïõ”. Σκε-
φτόμαστε να οργανώσουμε κάποια εκδήλω-
ση στο χωριό, το Μάη σε ανάμνηση της ι-
στορικής εκείνης νικηφόρου μάχης των Σερ-
βαίων και άλλων κατοίκων της περιοχής, με
επικεφαλής το Σερβαίο ÄÜñá και τον Πα-
λουμπαίο Ðëáðïýôá, εναντίον του στρατού
του Ιμπραήμ, που έγινε στη γνωστή μας πε-
ριοχή “Óùñüò ôçò ÃñéÜò”.

*Προώθηση των απαιτούμενων ενεργειών,
ώστε ο Σύνδεσμος να αποκτήσει ένα σύγ-
χρονο καταστατικό, που θα αποφασίσουμε
σήμερα. 

ÐñÝðåé íá óáò ðù áêüìç üôé ìå ôéò
ÔïðéêÝò Áñ÷Ýò, åß÷áìå ðïëý êáëÞ óõ-
íåñãáóßá.

Áãáðçôïß ðáôñéþôåò: Στη διάρκεια του
χρόνου που πέρασε, δουλέψαμε για την προ-
ώθηση των σκοπών του Συνδέσμου και ε-
μείς είμαστε υπερήφανοι για το έργο μας.
Όμως αυτό που μετράει είναι η δική σας
γνώμη. Θα είμαστε ευτυχείς αν και εσείς
θεωρείτε σημαντικό αυτό το έργο. Ασφα-
λώς θα μπορούσαν να γίνουν περισσότε-
ρα πράγματα. Εμείς κάναμε ότι μπορού-
σαμε. Σε ένα χρόνο από τώρα θα γίνουν
αρχαιρεσίες  και καλό είναι να προετοι-
μάζονται, κυρίως νεότεροι πατριώτες, για
να αναλάβουν τις τύχες του Συνδέσμου
και ει δυνατόν να τον απογειώσουν. Κα-
νένας μας δεν θα ήθελε να συμβεί ξανά
αυτό που συνέβη πέρσι, που με τη λήξη
της θητείας των παλιών μελών του ΔΣ, δεν
εμφανίστηκαν νέα για να αναλάβουν το
Σύνδεσμο. Αυτό δεν είναι άσχετο και με
τον τρόπο γενικά που γίνεται άσκηση  κρι-
τικής στα πεπραγμένα ενός ΔΣ. Το θέμα
χρειάζεται ιδιαίτερης προσοχής και σω-
στό νομίζω πως είναι, ως γενική αρχή, αυ-
τός που ασκεί κριτική να είναι πρόθυμος
να αναλάβει και τις ευθύνες του, στη διοί-
κηση του Συνδέσμου. Παρακαλούνται λοι-
πόν, με τη λήξη της θητείας του σημερι-
νού ΔΣ, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για
τα κοινά, όσο γίνεται περισσότεροι πα-
τριώτες. Οι παλαιότεροι έχουν χρέος να
δίνουν τη σκυτάλη και την ευκαιρία, ιδίως
σε νεότερους, για ανιδιοτελή προσφορά
στους πατριώτες, αρκεί να υπάρχει  πραγ-
ματική διάθεση για δουλειά και ουσιαστι-
κό ενδιαφέρον για τα συλλογικά μας πράγ-
ματα, ώστε να μην οδηγηθεί ο Σύνδεσμος
σε παρακμή και περιπέσει σε αδράνεια.
¸ôóé êáé áëëéþò ôï ìÝëëïí áíÞêåé óôïõò
íÝïõò. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε
και εκ μέρους  του ΔΣ, εύχομαι ολόθερ-
μα στον καθένα σας χωριστά ÊÁËÏ ÐÁ-
Ó×Á και κάθε καλό στο σπιτικό του.

συνέχεια από τη σελ. 1
συμβολή του εξαίρετου πατριώτη μας, ανώτατου δικαστικού
Γιάννη Κ. Μπόρα,  που έδωσε λύση σε πολλά νομικής φύσε-
ως θέματα. Θα ήταν παράληψη αν δεν εκφράζαμε τις ευχαρι-
στίες μας και στον πατριώτη Ηλία Μπόρα-Ντόρο,  που έκανε
τον κόπο να έρθει από τη Γερμανία για να πάρει μέρος στη

Γενική μας Συνέλευση και να δια-
τυπώσει προτάσεις για πληθώρα άρ-
θρων. Τέλος να υπογραμμίσουμε
την παρουσία από τους πατριώτες
νεότερης γενιάς, του Κώστα Ν. Κων-
σταντόπουλου, που με ζωηρό εν-
διαφέρον διατύπωσε τις απόψεις
του και έκανε αξιόλογες παρατηρή-
σεις. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν
βλέπουμε τέτοιο ενδιαφέρον από
νέους για τα συλλογικά μας πράγ-
ματα,  γιατί  αισθανόμαστε αισιοδοξία για το μέλλον του Συνδέ-
σμου μας. Οφείλουμε όλοι να στηρίξουμε κάθε τους προσπάθεια.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο μπάρμπα Νίκος με το

χαρακτηριστικό χαμογελαστό και ευγενικό του ύφος, ευχαρίστησε
όλους για τη συμβολή τους στην διαμόρφωση του νέου καταστατι-
κού, αν και υπήρξαν και κάποιες εντάσεις, όπως χαριτολογώντας
είπε, και ευχήθηκε σε όλους τους Σερβαίους ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ.  

Πραγματοποιήθηκε η Γ. Συνέλευση του Συνδέσμου μας

 H. Μπόρας-Ντόρος

Κ. Κωνσταντόπουλος

Πρακτικά Γ. Συνέλευσης Συνδέσμου Σερβαίων, 21-3-2010
Μετά τον διοικητικό απολογισμό από τον πρόεδρο Θ. Τρουπή και τον οικονομικό

απολογισμό από τον ταμία Ι. Χρονόπουλο, ο πρόεδρος της ΓΣ N. Tρουπής κάλεσε τους
πατριώτες να λάβουν το λόγο για το θέμα της τροποποίησης του καταστατικού.

Πρώτος  ζήτησε το λόγο από το Πρόεδρο της Συνέ-
λευσης ο Κ.  Ν. Κωνσταντόπουλος ο οποίος, απευθυ-
νόμενος στο ΔΣ, υπέβαλλε ερωτήσεις για το ποιοι ήταν
οι λόγοι τροποποίησης  του Καταστατικού και ποια
ήταν τα 4 μέλη του ΔΣ που ζήτησαν την αλλαγή του.
Επίσης εξέφρασε την θλίψη του για την
συμμετοχή μόνο 25-30 ατόμων στη Συνέ-
λευση και την αντίδραση του για την δημο-
σίευση άρθρου στην εφημερίδα με νουθε-
σίες για δημοκρατική συμπεριφορά. Ανα-
ρωτήθηκε   σχετικά με το Ηρώο του χωριού,
ποιος είναι ο στόχος που επανέρχεται το
θέμα, αφού υπάρχει απόφαση για τη μη
κατασκευή του.

Ο Πρόεδρος Θ. Τρουπής απάντησε στον
άνω ομιλητή και εξήγησε ότι υπήρχαν κά-
ποιοι περιορισμοί στην εύρυθμη λειτουρ-
γία του Συνδέσμου με το παλιό καταστατι-
κό, όπως προβλήματα ταμειακά, μετατρο-
πή δραχμών σε ευρώ, ποσά για χαρακτηρι-
σμό “ευεργετών” και γενικά υπάρχει ανά-
γκη εναρμονισμού του καταστατικού στη
σύγχρονη εποχή. Πρόσθεσε ότι η απόφα-
ση του ΔΣ για τροποποίηση υπήρξε ομό-
φωνη. Ακόμα είπε ότι το προτεινόμενο τρο-
ποποιημένο καταστατικό είναι σχέδιο προς
συζήτηση και την τελική μορφή θα την δώσει η Γενική
Συνέλευση.

Ο Κ. Ν. Δάρας, μέλος του ΔΣ, ζήτησε το λόγο και
συμπλήρωσε ότι μετά από 30 σχεδόν χρόνια ήταν ανά-
γκη ν’ αλλάξει το Καταστατικό, για να προσαρμοστεί
στα σημερινά δεδομένα, όπου θα εφαρμόζονται απρό-
σκοπτα τα άρθρα και οι κανονισμοί. Επιπροσθέτως,
είπε, θα πρέπει να θεσπιστούν βασικές αρχές λειτουρ-
γίας για το Πολιτιστικό Κέντρο και την Ιστοσελίδα. Ο
Πρόεδρος της Συνέλευσης στη συνέχεια έδωσε το λό-
γο στον Ηλ. Ι. Μπόρα-Ντόρο, ο οποίος ευχαρίστησε
και συνεχάρη  όλους  τους συμπατριώτες, που εργάζο-
νται για το σύλλογο, ασχέτως αν θα τους ασκήσει κρι-
τική. Η κριτική πρέπει να επικροτείται, τόνισε. Χαρα-
κτήρισε οπισθοδρομικό το προτεινόμενο Καταστατικό
και δήλωσε ότι έχει κάνει ολοκληρωμένη πρόταση την
οποία κατέθεσε στο Δ.Σ, μέσω Ίντερνετ. Συμπλήρωσε
ότι επικροτεί ορισμένα καλά πράγματα π.χ. ιστοσελί-
δα, αλλά πρέπει αυτά να ρυθμιστούν καταστατικά. Τό-
νισε ότι παρέστη στην Συνέλευση για να συμβάλλει με

τις απόψεις του στη σωστή οργάνωση των δημοσιογρα-
φικών οργάνων του Συνδέσμου, γιατί πιστεύει ότι τα
μέλη του Δ.Σ. ασκούν λογοκρισία στα κείμενα που λαμ-
βάνουν και άσκησε έντονη κριτική, ειδικά για το δημο-
σιευμένο άρθρο του Ι. Ηλ. Νικολακόπουλου. Διαμαρ-

τυρήθηκε ότι δεν εφαρμόζεται το άρθρο για την ελεύ-
θερη διακίνηση των ιδεών, που είναι αυτονόητη. Ζήτησε
ο Κανονισμός για την Ιστοσελίδα και την Εφημερίδα να
συζητηθεί από τη παρούσα Συνέλευση. Τέλος εξέφρα-
σε την επιθυμία του να δουλέψει για τον Σύνδεσμο
αλλά, εξ αιτίας του λόγου που διαμένει μόνιμα στη
Γερμανία, αδυνατεί να το πράξει.

Ο Πρόεδρος Θ. Τρουπής  απάντησε στον Η. Μπόρα
ότι έχει γίνει προεργασία από τα μέλη του ΔΣ για τον
Κανονισμό, αλλά συνεχίζεται η αναζήτηση πρόσθετων
στοιχείων που θα τον εμπλουτίσουν, ώστε να έχει καλύ-
τερη λειτουργικότητα και θα τεθεί προς συζήτηση στην
επόμενη Γενική Συνέλευση. Άλλωστε, συνέχισε ο Πρόε-
δρος, ο Κανονισμός δεν μπαίνει στο Καταστατικό. Το
Δ.Σ. και η διαχειριστική ομάδα εφημερίδας και ιστοσε-
λίδας προσπαθούν να μην προκαλούν, όσο είναι δυνα-
τόν, γι αυτό υπάρχει μια δυσκολία ως προς τη δημοσί-
ευση όλων ανεξαιρέτως των κειμένων. Όπως από ό-
λους τους ανθρώπους

Ο Γ. Λ. Βέργος ανέβηκε στο βήμα τοποθετήθηκε γε-

νικά στο Καταστατικό, αναφέρθηκε ειδικά σε δύο θέ-
ματα που κατά τη γνώμη του είναι σημαντικά να α-
ναφερθούν στο καταστατικό, δηλαδή τη δημιουργία τρά-
πεζας αίματος και τη λειτουργία του Πολιτιστικού Κέ-
ντρου. Για να προχωρήσουν τα θέματα όλα, είπε, χρειά-
ζονται άνθρωποι διαθέσιμοι για δουλειά, όχι μαλώμα-
τα και τα λάθη είναι φυσικό να γίνονται.

Ο Ι. Μπόρας, που είναι ανώτατος δικαστικός, λαμ-
βάνοντας το λόγο απευθύνθηκε στη Γενική Συνέλευση
και ενημέρωσε ότι μελέτησε το προτεινόμενο Καταστα-
τικό και θεωρεί ότι έχει όλα τα στοιχεία του νόμου. Η
μόνη παρατήρηση που εξέφρασε είναι η κρίση του ότι η

τροποποίηση  στο τίτλο (άρθρο1)
να περάσει στο τέλος στις ειδικές
διατάξεις και να παραμείνει ως έ-
χει το πρώτο άρθρο, χωρίς να ση-
μαίνει αυτό ότι είναι λάθος όπως
προτείνεται.

Ο Χρ. Μαραγκός, μέλος του Δ.Σ.,
ανέβηκε στη συνέχεια στο βήμα και
εξέφρασε τις απόψεις του, για τα
θέματα που συζητήθηκαν. Είπε ότι
το ΔΣ δεν έφτασε τυχαία στο προ-
τεινόμενο καταστατικό, το μελέτησε
σοβαρά και  προβληματίστηκε σε
πολλά σημεία. Διάβασε απόσπασμα
από δημοσίευση στον “ΑΡΤΟΖΗΝΟ”
σχετικά με τους λόγους αλλαγής του
καταστατικού. Μεταξύ άλλων ανέ-
φερε αυτά που γράφονται στην εφη-
μερίδα: “Οι λόγοι που επέβαλαν την
τροποποίηση του καταστατικού εί-
ναι αυτονόητοι. Πρέπει να προσ-

διορίσουμε τους σκοπούς του Συνδέσμου σήμερα, να
τον καταστήσουμε λειτουργικό και να κατοχυρώσουμε
τη λειτουργία των καινούριων αποκτημάτων του, όπως
είναι η ιστοσελίδα και το πολιτιστικό Κέντρο του χω-
ριού. Από το 1984 έως σήμερα είναι η μεγαλύτερη
περίοδος μη τροποποίησης του Καταστατικού. Αυστη-
ρά νομικά δεν μπορούσε να λειτουργήσει ο Σύνδε-
σμος. Το Δ.Σ ήταν ομόφωνο για την αλλαγή και το
σχέδιο που σας παρουσιάζουμε είναι προϊόν κοινής
αποδοχής. Σχετικά με το θέμα της ελεύθερης διακίνη-
σης ιδεών και απόψεων δεν υπάρχει αντίρρηση πως
είναι σωστό, με την προϋπόθεση όμως πως δεν βλά-
πτονται τα συμφέροντα του Συλλόγου.  Αναγκαστήκαμε
6 με 7 φορές να μη δημοσιεύσουμε άρθρα πατριωτών
γιατί κρίναμε πως θα έκαναν κακό στο Σύνδεσμο και
μπορεί να τον οδηγούσαν ακόμη και σε διάλυση, αφού
είναι γνωστό ότι με πολύ μεγάλη προσπάθεια και πίεση
βρίσκονται άτομα για το ΔΣ. Ο κεντρικός στόχος του
Συνδέσμου σήμερα και τα επόμενα χρόνια πιστεύω πως
είναι η διατήρηση επαφής των πατριωτών και η επικέ-
ντρωση κυρίως στα θέματα του χωριού μας. Για τον
κανονισμό ιστοσελίδας , εφημερίδας και πολιτιστικού
Κέντρου, θα μελετηθούν επισταμένως με την προοδευ-
τική απόκτηση μεγαλύτερης πείρας και θα έρθουν προς
έγκριση στην επόμενη ΓΣ. Η απόφαση για την δημοσί-
ευση του άρθρου του Ι. Νικολακόπουλου ήταν ομόφω-
νη από το ΔΣ και ο πρόεδρος αναλαμβάνει την ευθύνη
για λογαριασμό όλων των μελών του ΔΣ. Για το θέμα
του Ηρώου που αναφέρθηκε ο Κ. Κωνσταντόπουλος
υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Γ. Συνέλευσης του Συν-
δέσμου και πρέπει να διευκρινιστεί πως η λαϊκή Συνέ-
λευση του χωριού συγκλήθηκε από το Τοπικό Διαμέρι-
σμα και δεν δεσμεύει τις αποφάσεις των οργάνων του
Συνδέσμου. Κάθε Φορέας λειτουργεί με τους δικούς
του νόμους”.

Ο Κώστας Ν. Κωνσταντόπουλος ζήτησε διευκρίνιση
για το πώς είναι ομόφωνη η απόφαση τροποποίησης,
αφού έχει δικαίωμα κάθε μέλος του Δ.Σ. σύμφωνα με
την ανακοίνωση, να καταθέσει πρόταση. Απάντησε ο
Χρ. Μαραγκός και είπε πως το ένα δεν αποκλείει το
άλλο και πως ο ίδιος έχει σημειώσει να κάνει πέντε

ακόμη προτάσεις. Διευκρίνισε ότι το παρόν είναι σχέ-
διο καταστατικού και επιδέχεται προτάσεις και διορ-
θώσεις από όλα τα μέλη, και δεν μπορεί να αποκλει-
στούν τα μέλη του Δ.Σ., επειδή έχουν συμφωνήσει σε
ορισμένες αρχές.

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Γ.Σ. έδωσε το λόγο στον
ορισμένο από το Δ.Σ. υπεύθυνο για την ανάγνωση του
προτεινόμενου καταστατικού Χρ. Ι. Μαραγκό.

Ο Αντιπρόεδρος Ι. Ν. Βέργος πρότεινε να διαβάζε-
ται κατ’ άρθρο πρώτα το ισχύον και μετά το τροποποι-
ημένο καταστατικό. Ζητήθηκε η άποψη του νομικού Γιάν-
νη Μπόρα που έκρινε ότι δεν είναι απαραίτητο, αφού
το καταστατικό είχε δημοσιευθεί. Το σώμα αποδέχτηκε
την πρόταση του νομικού και ξεκίνησε η ανάγνωση του
προτεινόμενου σχεδίου κατ’ άρθρο. Τα άρθρα 8, 10,11,
16, 20, 22,23, 28, 29, 30, 31 και 32,  ψηφίστηκαν ως
έχουν στο προτεινόμενο καταστατικό. Για τα υπόλοιπα
έγιναν οι παρακάτω αλλαγές.

ΆΡΘΡΟ 1.
 Χρ. Μαραγκός: Πρότεινε να προστεθεί στο τίτλο

του Συνδέσμου η λέξη ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ δίπλα από τη λέξη
ΣΕΡΒΑΙΩΝ, για να μη θεωρείται πως ο Σύνδεσμος αφο-
ρά μόνο τους Αρκάδες και σε παρένθεση με μικρά
γράμματα να μπει η φράση (ΧΩΡΙΟ ΣΕΡΒΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ),
για γεωγραφικό προσδιορισμό. Κ. Παγκράτης: Πρό-
τεινε να προστεθεί στο  τίτλο μόνο η λέξη ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ.
Ηλ. Μπόρας: Πρότεινε να αντικατασταθεί η λέξη ΣΥΝ-
ΔΕΣΜΟΣ με τη λέξη ΣΥΛΛΟΓΟΣ. Ι. Μπόρας: Εξέφρασε
την νομική του άποψη ότι  το άρθρο είναι νομικά εντά-
ξει αλλά πρόσθεσε δεν πρέπει να αλλάζουμε εύκολα
ονομασία όπως γίνεται και στο όνομα μας. Οι αλλαγές
κατά την άποψη του πρέπει να συμπεριληφθούν στις
ειδικές διατάξεις και να μείνει το άρθρο 1 ως έχει. Κ.
Κωνσταντόπουλος: Πρότεινε να μην γραφτούν όλα τα
ιστορικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 από την ίδρυ-
ση μέχρι τώρα. Τελικά, η Γ.Σ. ψήφισε την πρόταση για
την προσθήκη της λέξης ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ στον τίτλο και
απέρριψε τις υπόλοιπες. Ύστερα ο Πρόεδρος του ΔΣ
διάβασε γραπτή πρόταση του Θάνου Μπόρα, Δ. Συμ-
βούλου Δήμου Ηραίας για μεταφορά της έδρας στο
χωριό προκειμένου να επιτύχει ο Σύνδεσμος επιχορη-
γήσεις από τα διάφορα προγράμματα. Εκφράστηκαν: Ι.
Μπόρας: Δεν υπάρχει νομικό κώλυμα πέρα από τις
τεχνικές δυσκολίες που θα προκύψουν για μετάβαση
και συνδιαλλαγή με το Πρωτοδικείο Τρίπολης, όπου θα
υπάγεται ο Σύνδεσμος για τα θέματα καταστατικού. Ι.
Ν. Βέργος: Συμφώνησε ότι γίνονται πιο εύκολα οι επι-
χορηγήσεις στα χωριά. Ι. Στ. Βέργος: Είπε ότι η άποψη
αυτή έχει ξαναδιατυπωθεί. Η δική του άποψη είναι να
μην γίνει μεταφορά και να δημιουργηθεί ένας άλλος
σύλλογος με έδρα το χωριό. Η Γ.Σ. απέρριψε μετά
ψηφοφορία την πρόταση για μεταφορά της έδρας του
Συνδέσμου. Ακούστηκε η  άποψη για ίδρυση, από τους
υπερασπιστές αυτής της θέσης, άλλου συλλόγου στου
Σέρβου.

 ΑΡΘΡΟ 2.
Ηλ. Μπόρας: Διάβασε και κατέθεσε στο Προεδρείο

γραπτή πρόταση, σχετικά με τους σκοπούς, που έχει
ως εξής: “την κατοχύρωση της ελεύθερης διαμόρφω-
σης και  διακίνησης των ιδεών σε όλους τους τομείς
των κοινωνικών, φιλοσοφικών, λογοτεχνικών, καλλιτε-
χνικών και ιστορικών επιστημών στα πλαίσια των δυνα-
τοτήτων των μελών του Συνδέσμου. Η εξύψωση του μορ-
φωτικού-πνευματικού και ηθικού επιπέδου των μελών
του επίσης στα πλαίσια των δυνατοτήτων των μελών
του Συνδέσμου”. Ζήτησε επίσης να αναγραφεί ως πρώ-
τη παράγραφος του άρθρου 2 η εξής: Η καλλιέργεια
των ιδανικών της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Κ.
Κωνσταντόπουλος: Πρότεινε να διαγραφεί η αναγραφή
στους σκοπούς του Συνδέσμου η κατασκευή έργων και
υποδομών στο χωριό γιατί αναρωτήθηκε σε τι θα εξυ-
πηρετήσουν. Χρ. Μαραγκός: Πρότεινε να συμπληρωθεί
η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του προτεινόμενου

συνέχεια στη σελ. 8
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1) Πρώτος μίλησε Ανώτατος αξιωματικός-
γιατρός της Αεροπορίας. Εξέφρασε τα συλ-
λυπητήριά του στην οικογένεια και αναφέρ-
θηκε στην στρατιωτική και ιατρική σταδιοδρο-
μία του Ηλία καθώς και στην εντιμότητα του
και την αφοσίωση του στο καθήκον. Απαρίθ-
μησε τα τιμητικά μετάλλια που η Αεροπορία
του απένειμε και κατέθεσε στεφάνι στη μνή-
μη του.

 2) Ο Χ. Ι. Μαραγκός, οικογενειακός φίλος
και μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Σερβαίων,
που μίλησε στη συνέχεια είπε:

“Αγαπητέ μας Ηλία Μαζευτήκαμε τούτη την
ώρα εδώ, συγγενείς και φίλοι, άνθρωποι που
σε αγαπήσαμε και σε εκτιμήσαμε, για το στερ-
νό αντίο στο μεγάλο σου ταξίδι. Εδώ είναι η
Φανή, η εξαιρετική σύζυγος και συνάδελφος,
ο Θοδωρής και η Δώρα, τα δύο καταπληκτι-
κά σας παιδιά, όπως και η νύφη σας Ειρήνη,
που όλοι σου συμπαραστάθηκαν με αγάπη
και σεβασμό σε όλη τη διάρκεια της δοκιμα-
σίας σου -εδώ και ένα χρόνο περίπου- και
δεν σε άφησαν ούτε μια στιγμή μόνο, ούτε
μέρα ούτε νύχτα. Μιας δοκιμασίας που αντι-
μετώπισες με αξιοθαύμαστη καρτερία, με
κουράγιο και με φιλοσοφική διάθεση. Ο Θο-
δωρής σου -γιατρός και αυτός που ακολου-
θεί τα βήματά σου στην καρδιολογία-, σε συ-
νόδευσε στο ταξίδι της Αμερικής για την εγ-
χείρηση και τους 6 μήνες που νοσηλεύτηκες
στο νοσοκομείο της Αεροπορίας, κάθε βράδυ
“κοιμόταν” δίπλα στο προσκεφάλι σου. Υπό-
δειγμα παιδιών, σε έναν εξαιρετικό οικογε-
νειάρχη. Εδώ είναι οι αδερφές σου με πολλά
μέλη των οικογενειών τους, που σου συμπα-
ραστάθηκαν όσο μπορούσαν, όπως και η α-
δερφή της Φανής με την οικογένειά της.
Ήρθαν να σε αποχαιρετήσουν όλοι σχε-

δόν οι Αραπαίοι και πάρα πολλοί Σερβαίοι.
Πολλοί συμμαθητές σου από το δημοτικό
σχολείο Σέρβου, το Γυμνάσιο Λαγκαδίων, τη
Στρατιωτική Ιατρική Σχολή, πολλοί συμφοι-
τητές σου στην Ιατρική Σχολή και πολλοί συ-
νάδελφοί σου στρατιωτικοί -κυρίως της Αε-
ροπορίας- αλλά και συνάδελφοι σου γιατροί.

Εδώ είναι και πολλοί από τους ανθρώπους
που δέχτηκαν τις ιατρικές σου γνώσεις και
υπηρεσίες, τις πάμπολλες ιατρικές σου προ-
σφορές -που απλόχερα μοίραζες-  και πολ-
λοί φίλοι και γνωστοί σου.
Γεννήθηκες το 1945 στο μικρό συνοικισμό

Αράπηδες του χωριού μας Σέρβου, που για
όσους δεν γνωρίζουν βρίσκεται κοντά στη Δη-
μητσάνα και στα Λαγκάδια. Η μητέρα σου ή-
ταν από του Σέρβου, τους Κωνσταντοπουλαί-
ους. Μεγάλωσες μέσα στη φτώχεια, στις δύ-
σκολες συνθήκες εκείνης της εποχής, όπως
όλα τα χωριατόπαιδα. Ήσουν μοναχογιός και
είχες την φροντίδα πέντε αδελφών,  αλλά
και την υποχρέωση να τις βοηθήσεις όλες,
πράγμα που έπραξες σε όλη σου τη ζωή. Πη-
γαινοερχόσουν καθημερινά στο δημοτικό
σχολείο Σέρβου (απόσταση από το συνοικι-
σμό πάνω από μισή ώρα), συχνά με βροχές,
χιόνια και κακουχίες και πολλές φορές ξυπό-
λυτος. Συνέχισες το Γυμνάσιο στα Λαγκάδια,

δυο ώρες  ποδαρόδρομο από το συνοικισμό
και αρκετές  φορές με το σακούλι στην πλά-
τη. Στο Γυμνάσιο διακρίθηκες, τόσο για την
επίδοσή σου στα γράμματα -βρισκόσουν πά-
ντα στην κορυφή-, όσο και για τον εξαιρετικό
χαρακτήρα σου, που είχαν να το λένε οι συμ-
μαθητές σου και οι καθηγητές σου.
Τελειώνοντας το Γυμνάσιο πέρασες με την

πρώτη στη Στρατιωτική Ιατρική Σχολή, όπου
επίσης διακρίθηκες στα 6 χρόνια των σπουδών
σου, για την πρόοδό και το ήθος σου. Κατατά-
γηκες στην Αεροπορία  και πρόσφερες τις υ-
πηρεσίες σου με υψηλό αίσθημα ευθύνης, από
διάφορες θέσεις στην Ελλάδα, αλλά και από
το εξωτερικό, που σε είχε στείλει η υπηρεσία
για 2 χρόνια. Εξάντλησες την στρατιωτική ιε-
ραρχία και αποστρατεύθηκες πριν 8 χρόνια, με
το βαθμό του υποπτεράρχου. Στη διάρκεια της
θητεία σου, εκτός των άλλων,  δημοσίευσες
και αρκετά άρθρα στην Στρατιωτική Εγκυκλο-
παίδεια
Απόχτησες την ειδικότητα του καρδιολόγου

και έγινες διδάκτορας του Πανεπιστημίου Α-
θηνών. Παράλληλα με τη στρατιωτική σου α-
νέλιξη διακρίθηκες και για το επιστημονικό- ε-
ρευνητικό σου έργο, με τη δημοσίευση δεκά-
δων εργασιών σε Ελλάδα και εξωτερικό και τη
συμμετοχή σου σε πάμπολλα συνέδρια εντός
και εκτός Ελλάδος. Επί σειρά ετών ήσουν γραμ-
ματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αρτηριοσκλή-
ρωσης, με πλούσια επιστημονική δραστηριότη-
τα.
Παράλληλα με όλα αυτά, ασχολήθηκες και

με τα συλλογικά του πολιτιστικού Συνδέσμου
του χωριού μας Σέρβου,  και παρήγαγες και ε-
κεί αξιόλογο έργο. Το 1976 έπαιξες πρωτεύο-
ντα ρόλο στην έκδοση της εφημερίδας “Αρτο-
ζήνος” του Συνδέσμου, που η έκδοσή της συ-
νεχίζεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα. Την ίδια πε-
ρίοδο πρωτοστάτησες στην κατασκευή  από
το Σύνδεσμο του αμαξιτού δρόμου Σέρβου-
Αράπηδες και αγωνίστηκες όλα τα χρόνια για
την συντήρηση και τη βελτίωσή του. Από το
Δεκέμβριο του 2002 μέχρι το Μάρτιο του 2009,
διετέλεσες πρόεδρος του Συνδέσμου και το
έργο σου θα μείνει στην ιστορία του πατριωτι-
κού μας σωματείου. Από τα πλέον αξιόλογα
έργα αυτής της περιόδου θα αναφέρω την από-
κτηση από το Σύνδεσμο ιδιόκτητης στέγης στην
Αθήνα, την δημιουργία  μνημείου στο συνοι-
κισμό Αράπηδες, την ολοκλήρωση  των βασι-
κών εργασιών του Πολιτιστικό Κέντρο Σέρβου
και το πλέον σημαντικό ίσως όλων, τη δημιουρ-
γία της ιστοσελίδας του Συνδέσμου servou.gr,
που ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας. Πλέον αυ-
τών πρέπει να αναφέρω και την  ενεργό συμ-
μετοχή σου στην ίδρυση του Ορειβατικού Ομί-
λου “Η Γκούρα”, στη διοίκηση του οποίου ή-
σουν ειδικός Γραμματέας.
Ως φίλος από το δημοτικό σχολείο (“κολλη-

τός”, όπως λένε σήμερα οι νέοι), ως πατριώτης,
ως συμμαθητής, ως συμφοιτητής, ως συνάδελ-
φος γιατρός και στενός συνεργάτης σου σε ό-
λες τις συλλογικές μας δραστηριότητες, ως
ενεργό μέλος της σημερινής διοίκησης του Συν-
δέσμου  και με την πεποίθηση πως εκφράζω

τα συναισθήματα όλων των πα-
τριωτών, και όχι μόνο, σε ευχα-
ριστούμε για ότι πρόσφερες στο
χωριό μας, στους πατριώτες,
στην περιοχή μας και γενικότε-
ρα  στην κοινωνία. Θα σε θυμό-
μαστε πάντα με αγάπη.
Αιωνία σου η μνήμη και ας εί-

ναι ελαφρό το χώμα της Αρα-
παίικης γης που θα σε σκεπά-
σει”.

3) Ο Θ. Γ. Τρουπής, πρόεδρος
του Συνδέσμου Σερβαίων, είπε:

“Τον αγώνα τον καλόν ηγώνι-
σμαι. Τον δρόμον τετέλεκα. Την
πίστη τετήρηκα.
Λοιπόν μοι απώκειται ο της δι-

καιοσύνης στέφανος”. Με τα
λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου, με πόνο
ψυχής, η αγαπημένη σου οικογένεια, συγγε-
νείς, φίλοι και συγχωριανοί, συναχθήκαμε Ηλί-
α, για να σε αποχαιρετήσουμε. Υπήρξες ακέ-
ραιος και ηθικός άνθρωπος, άριστος οικογε-
νειάρχης, κορυφαίος επιστήμονας, το αποκού-
μπι όλων των συγχωριανών μας, όταν χρειάζο-
νταν τις υπηρεσίες σου. Ήσουν ένας καλός χρι-
στιανός της στρατευομένης  εκκλησίας και α-
πό προχθές ανήκεις στη θριαμβεύουσα εκκλη-
σία του Χριστού. Προσευχόμαστε ο Παντοδύ-
ναμος την ημέρα της κρίσης να σου απευθύνει
το κάλεσμα.

 “Ευ δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα ης
πιστός, επί πολλών σε καταστήσω.
Είσελθε εις την χαράν του Κυρίου σου”.
Ηλία, εκπροσωπώντας  όλους τους πατριώ-

τες και το ΔΣ του Συνδέσμου μας,  τον οποίο
υπηρέτησες για πολλά χρόνια ως πρόεδρος με
αξιόλογο έργο, εύχομαι το χώμα που θα σε
σκεπάσει να είναι ελαφρύ και δροσερό, όπως η
πρωινή πάχνη του Αρτοζήνου και της Φραζινέ-
τας. Το ΔΣ του Συνδέσμου μας σε έκτακτη συ-
νεδρίαση, σε αναγνώριση των εξαίρετων υπη-
ρεσιών που πρόσφερε ο πατριώτης μας Ηλίας
Χειμώνας στο χωριό μας και στους πατριώτες,
αποφάσισε.

1) να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του.
2) Να παραστεί  σύσσωμο το ΔΣ στην  εξό-

διο ακολουθία.
3) να δώσει το όνομά του στο γραφείο του

Συνδέσμου, για την απόκτηση του οποίου πρω-

τοστάτησε.
“Καλή Ανάσταση αγαπημένε μας Ηλία. Θα σε

θυμόμαστε για πάντα”.
4) Ο Ι. Καλογεράς από την Αετορράχη, οι-

κογενειακός φίλος και κουμπάρος του Ηλία,
προσφώνησε το νεκρό:

“Αγαπημένε μου φίλε και αδελφέ Ηλία. Με
θλίψη μεγάλη και πόνο, μαζευτήκαμε σήμε-
ρα όλοι εδώ, συγγενείς φίλοι, παλιοί συμμα-
θητές, πατριώτες και γνωστοί, σαν μάθαμε το
θλιβερό μαντάτο του αναπάντεχου χαμού σου.
Ο πένθιμος ήχος της καμπάνας του Αγίου Κων-
σταντίνου στους Αράπηδες, μετέφερε σε όλα
τα χωριά μας το πικρό νέο και πόνεσε τις καρ-
διές όλων. Τα στόματα μια μόνο φράση ψιθύ-
ρισαν. Την ίδια που ακούστηκε με την είδη-
ση  της ξαφνικής αρρώστιας σου. Γιατί; Γιατί
θεέ μου μας παίρνεις τον Ηλία; Γιατί τον καλύ-
τερο άνθρωπό μας; Το καμάρι και το ιατρικό
μας στήριγμα; Τι απάντηση όμως να πάρει κα-
νείς; Αυτός μόνο ξέρει το γιατί. Ίσως γιατί σε
αγάπησε πιο πολύ, ίσως γιατί αυτό να είναι
και το τελευταίο για Σένα.
Ηλία μου. Από μικρά παιδιά μας έσμιξε η

ζωή. Στους Αράπηδες με τα παιχνίδια μας, κά-
ναμε και τα πρώτα όνειρα για τη ζωή. Να σπου-
δάσουμε να φύγουμε από τη φτώχια  και τη
σκληρή ζωή των γονιών μας. Και κάναμε το
πρώτο μας φτερούγισμα για το Γυμνάσιο, για
τα Λαγκάδια. Εκεί για 6 χρόνια, μαζί με άλ-
λους πατριώτες συμμαθητές μας, ζήσαμε χρό-
νια πέτρινα, παλεύοντας για το όνειρο. Και ε-
κεί διαπιστώσαμε όλοι, τι σημαίνει Ηλίας Χει-
μώνας. Ξεχώρισες, μπροστάρης σε όλα, έγινες
το πρότυπο και το καμάρι όλων μας. Στην γνώ-
ση, την κρίση, τη λογική, την ηθική, τη συμπε-
ριφορά.
΄΄Ολοι σε θαυμάζαμε και θέλαμε να σου μοιά-

σουμε. Πόση χαρά νιώσαμε όταν, παρά τις σχο-
λικές μας ελλείψεις, πέρασες από τους πρώ-
τους στην Στρατιωτική Ιατρική Σχολή. Η λα-
μπρή σου καριέρα, έκανε όλους μας να καμα-
ρώνουμε. Ήσουν πάντα κοντά στον άρρωστο,
κοντά στην επιστήμη σου. Ήρεμος, απλός, τα-
πεινός, γλυκομίλητος. Παντού λόγια επαίνου.
Θυμάμαι τα λόγια του δ/ντή  του ΓΝΑ, όταν
τον ρώτησα για σένα:

“Ο Ηλίας είναι κεφάλαιο και στολίδι για την
Αεροπορία. Δίκαιος, εργατικός, αφοσιωμένος
στο καθήκον”.
Όλα αυτά, μέχρι εκείνο το βράδυ του Απρί-

λη που οι δυο μας στο Θεολόγο, όπως συνη-
θίζαμε, μιλούσαμε για τι άλλο; Για το χωριό
και τα παλιά. Και ήλθε το αναπάντεχο νέο:
“Γιάννη, μου είπες, έχω πρόβλημα σοβαρό.
Αρχίζω μεγάλο αγώνα. Θα παλαίψω όσο α-

ντέξω”. Και άρχισε το μαρ-
τύριο σου. Και εσύ όπως
σε ήξερα. Αξιοπρεπής,
πειθαρχικός στους για-
τρούς, με υπομονή Ιώ-
βεια, ανέβαινες το Γολγο-
θά σου. Ρεαλιστής, συμ-
βούλευες, παρηγορού-
σες και έπεσες αξιοπρε-
πής. Αγαπημένε μου Ηλί-
α Είμαστε όλοι δίπλα σου
πικραμένοι. Η Φανή σου,
η Δωρούλα σου, ο Θοδω-
ρής, η Ειρήνη, που σε ό-
λο το μαρτύριό σου στά-
θηκαν δίπλα σου, χωρίς
να σε αφήσουν ούτε ένα

λεπτό. Οι αδελφές σου με τις οικογένειές τους,
όλοι εμείς οι φίλοι σου και συμμαθητές σου.
Παρακαλούμε τον πανάγαθο Θεό να σε έχει

πάντα στην αγκαλιά του και να παρηγορήσει
την οικογένειά σου. Εμείς ένα μονάχα μπο-
ρούμε να σου υποσχεθούμε.Θα σε θυμόμα-
στε πάντα και θα είσαι για μας παράδειγμα
φωτεινό στη ζωή μας. Καλό σου ταξίδι αγα-
πημένε μας”.

5) Εκπρόσωπος από το Σύλλογο του  χω-
ριού “Θεολόγος”, όπου ο Ηλίας είχε  το εξο-
χικό του. Αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια
για τη συμμετοχή του εκλιπόντος στις δρα-
στηριότητες του Συλλόγου.
Στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου στους

Αράπηδες μίλησε ο Δήμαρχος Ηραίας κ. Σταύ-
ρος Χριστόπουλος και διάβασε το ψήφισμα του
ΔΣ. Επίσης μίλησε ο Δήμαρχος Λαγκαδίων κ.
Κούλης και αναφέρθηκε στο χαρακτήρα και τη
δραστηριότητα του εκλιπόντος, όταν ήταν μα-
θητής στο Γυμνάσιο Λαγκαδίων. Τέλος η γραμ-
ματέας του Φυσιολατρικού Ομίλου “Γκούρα”,
κυρία Μαρίνα Διαμαντοπούλου-Τρουπή διά-
βασε το ψήφισμα του σωματείου.

Ο Ηλίας (αριστερά)  με τον ξάδερφό του Γιάννη
Χειμώνα, το 1955 στους Αράπηδες.

Ο Ηλίας (αριστερά) με το Χ.Ι. Μαραγκό το καλοκαίρι
του 1964, στην είσοδο της Κοίμησης της Θεοτόκου
στο χωριό. Δευτεροετείς φοιτητές Ιατρικής Σχολής.

Ο Ηλίας (πρώτος αριστερά), πρόεδρος του Συνδέσμου, με μέλη του ΔΣ στη
χοροεσπερίδα του 2008. Στη φωτογραφία υπάρχει και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ
πατριώτης Γιάννης Παναγόπουλος και ο αντιδήμαρχος Σικυώνος επίσης

πατριώτης Νίκος Ζαχαρόπουλος

. Ο Ηλίας με τον μπάρμπα Νίκο Τρουπή (Γκράβαρη), σε εκδήλωση
στο γραφείο του Συνδέσμου, χαμογελούν και πίνουν το ουζάκι τους.
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Στη μνήμη του Ηλία Χειμώνα
Από το Γιάννη Ν. Δάρα

Όταν το περισσότερο μέρος του σκοινιού έχει πια  μαζευτεί και ο
αδήριτος νόμος της φυσιολογικής φθοράς οδηγεί αναγκαστικά  κάποια
στιγμή  προς το τέλος, ο απολογισμός και η αυτοκριτική για το τι έκανε
κανείς στη ζωή του και κυρίως για το τι δεν έκανε, είναι γεγονότα φυσικά
και αναπόφευκτα.
Κάθεται και λογαριάζει κανείς.  “Ο Θεός μού έδωσε και εμένα κάτι

τάλαντα… τι τα έκανα;  Μου έδωκε υγεία, μου έδωκε μυαλό, βρεθήκανε
καλοί  ανθρώποι τριγύρω μου… Εγώ τι έκανα αλήθεια; “
Και όσο πιο καλά, σωστά και ωφέλημα αξιοποίησε κανείς τη ζωή του

τόσο πιο άνετο γίνεται το τελευταίο ταξίδι, τόσο πιο καλή θα είναι η
“απολογία επί του Φοβερού  βήματος” (με άλλα λόγια). Μακάριος ό-
ποιος μπορέσει να σταθεί στο Φοβερό Βήμα  χωρίς να τρέμουν τα πόδια
του… Μακάριος όποιος  έκανε το καθήκον του, μακάριος ο “καθαρός τη
καρδία, ο πράος, ο ειρηνοποιός, ο ελεήμων…”.
Έτσι αξιοζήλευτα έφυγε ένας από μας… ο Λιάς  ο Χειμώνας. “Πέρασε

μακριά” όπως λένε.  Με  (σοφία) ορθό το ψυχικό του ανάστημα. Δεν
λύγησε  μέχρι το τέλος, δεν λιποψύχησε καθόλου… Εξάλλου δεν είχε να
φοβηθεί τίποτα. Αξιοποίησε σωστά όλα τα  τάλαντα και στην απολογία του
μπορούσε να έχει για μάρτυρες πολύ κόσμο και όχι μόνο εμάς πού τον
ξέραμε καλά. Μέχρι την τελευταία του στιγμή δεν διαμαρτυρήθηκε για
τίποτα, κόντρα στην ανελέητη σκληρότητα του βάσανού του.  Χλεύασε  “την
αρά της νόσου”. Στάθηκε μπροστά στο μοιραίο με ψηλά το κεφάλι, μακα-
ρίζοντας την τύχη του… Ναι, εγώ τον άκουσα με τα ίδια μου τ’αφτιά  να λέει
ότι “ευτυχώς έτυχε σε μένα  και όχι σε κανένα άλλον”…και εγώ προσπα-
θώ από τότε που τάκουσα να συλλάβω το μεγαλειώδες νόημα αυτής της
κουβέντας.
Αξιοθαύμαστη όμως είναι και η στάση της οικογένειάς του. Η αξιοπρέ-

πεια, η καρτερικότητα, η απόλυτη αφοσίωση στην φροντίδα και συμπαρά-
σταση του ασθενή, για μένα αποτελούν παράδειγμα. Δεν ήταν μόνο ή
υπέροχη γυναίκα του συνεχώς παρούσα στον αγώνα ήταν  και τα παιδιά
του, η νύφη του… Και εκείνες οι αδελφές του, υπόδειγμα  πραότητας και
υπομονής. (Δυστυχώς, σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις  μπορεί να γνωρίσει
και να εκτιμήσει κανείς όπως πρέπει, τον συνάνθρωπο).  Απόκειται και
στην οικογένειά του ...στέφανος.
Ας τον έχουμε, από δω και πέρα  στην σκέψη μας σαν φωτεινό παράδειγ-

μα, σαν μια ακόμα επιβεβαίωση ότι δεν μπορεί να τελειώνουν όλα με το
πέρασμα στην άλλη όχθη του Αχέροντα. Αυτό το νόημα αποπνέανε εξάλλου
και τα όσα ακούστηκαν στην εκκλησία  από τον Θοδωρή, τον Χρήστο και
τον  Γιάννη. Εμένα τα λόγια τους, ακόμα περισσότερο μου γεμίσανε την
ψυχή. Αυτά και άλλα πολλά, θα θέλαμε να πούμε όλοι μας… Αυτά μαρτυ-
ρούσαν τα κόκκινα μάτια (του Μίμη, του Κώστα, του άλλου Κώστα, του
Γιάννη του άλλου και του άλλου...),  στην έξοδο από την εκκλησία...

 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΗΛΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ

1) Για το Σύνδεσμο. Από 100 ευρώ οι: Βέργος Ν. Ιωάννης, Γκούτη-
Χειμώνα Αθανασία, Κλεισούρας Αγ. Σπύρος, Κουκουζής Δημ., Κων-
σταντοπούλου Γεωργία, Μαραγκός Ι. Χρήστος, Μπόρας Ηλίας (Ντό-
ρος), Μπόρας Κ. Ιωάννης, Οικονομόπουλος Βασίλης.  70 € ο Ζαφει-
ρόπουλος Γεώρ. (Αυστραλία). Από 50 € οι: Βέργος Λ. Γεώργιος,
Βέργος Στ. Ιωάννης, Βέργου Ι. Παναγιώτα. ΣΥΝΟΛΟ 1120 €
2) Για τον Ναό Αγ. Κωνσταντίνου: α) Μέσω Συνδέσμου. 150 € ο
Δάρας Ν. Ιωάννης. Από 100 € ο Δάρας Ν. Κώστας και ο Χρονόπου-
λος Ι. Κων/νος. Από 50 € οι: Βέργος Ν. Θεόδωρος, Βέργος Δ. Γεώρ-
γιος, Παναγόπουλος Γ. Ιωάννης, Χρονόπουλος Αναστ.,  Χρονόπου-
λος Κ. Ηλίας, Χρονόπουλος Ηλ. Ιωάν., Χρονόπουλος Ηλ. Κώστας,
Χρονόπουλος Ηλ. Παναγ.,  Χρονοπούλου Ηλ. Ντίνα, Χρονοπούλου-
Χάνη Δέσποινα. β) Στον επίτροπο Φ. Παναγόπουλο. Από 100 € ο
Χειμώνας Ιωάννης και ο Όμιλος "Γκούρα" και 50 € η Χρονοπού-
λου-Χάνη Δέσποινα. ΣΥΝΟΛΟ 1100 €.
3) Στο Χαμόγελο του Παιδιού πρόσφεραν 100 € οι: Θεόδ. και
Ελένη Τρουπή. (αρ. 167283/7-4-10).

  

1976. Εγκαίνια δρόμου για Αράπηδες.
Ο Ηλίας διακρίνεται αριστερά του προέδρου Στάθη Δάρα

(κέντρο), πίσω από τα παιδιά

Εικόνες από την εξόδιο ακολουθία στο ναό Φανερωμένης και στον Άγιο Κωνσταντίνο

Εγκαίνια Πολιτιστικού Κέντρου Σέρβου (ΠΚΣ)
Αποφασίστηκε, κατ αρχάς, να γίνουν το δεκαπενταύ-

γουστο τα εγκαίνια του Κέντρου. Προς τούτο συζητήθη-
καν διάφορα σχετικά θέματα και ελήφθησαν κάποιες
πρώτες αποφάσεις, όπως π.χ. η αγορά 60 πτυσσόμενων
καρεκλών, η αγορά ψυγείου, η αγορά φωτιστικών, θερ-
μοσίφωνα κλπ. Την μικροφωνική εγκατάσταση θα την
προσφέρει δωρεάν και θα την εγκαταστήσει ο πατριώ-
της μας ÔÜêçò ÑïõóéÜò (έμπορας ηλεκτρικών και ηλε-
κτρονικών συσκευών), τον οποίο ευχαριστούμε ιδιαίτε-
ρα. Η εγκατάσταση αυτή θα έχει την δυνατότητα να το-
ποθετηθούν και μεγάφωνα στην πλατεία. Σε επόμενες
συνεδριάσεις του ΔΣ θα ληφθούν και άλλες αποφάσεις.

Πρόοδος εργασιών στο ΠΚΣ

Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου,
É. Í. ÂÝñãïò μετέφερε στο χωριό
και τοποθέτησε (δωρεάν) τις 5 εσω-
τερικές πόρτες (αγοράστηκαν με την
προσφορά της οικογένειας του Í.
Ãåùñãáêüðïõëïõ (Τσούρνου), στη
μνήμη του). Τον ευχαριστούμε όπως
και το ÌÞôóéï Í. Êùíóôáíôüðïõ-
ëï, που τον  βοήθησε μια ολόκληρη
μέρα  να τις τοποθετήσει.

*Ο υδραυλικός ÃéÜííçò Ôóáíôßëáò
(γαμπρός του αείμνηστου Ηλία Χειμώνα), που είχε τοποθε-
τήσει τα είδη υγιεινής, τοποθέτησε και τους καθρέφτες στα
μπάνια. 

*Αποφασ ί -
στηκε να εντατι-
κοποιηθούν οι
ενέργειες για
βάψιμο της αί-
θουσας, τοπο-
θέτηση φωτιστι-
κών κλπ και να
παραγγελθούν
τα αλουμίνια
για την αίθουσα
του υπογείου.
Στόχος είναι  με τη λήξη της θητείας του παρόντος ΔΣ, να
έχουν ολοκληρωθεί οι βασικές εργασίες στο κτίριο (κυρίως
οι εξωτερικές), ώστε τούτο να παραδοθεί στο επόμενο ΔΣ
σε λειτουργία και στην καλύτερη δυνατή  κατάσταση, που οι
δυνατότητες του Συνδέσμου επιτρέπουν. Το παρόν ΔΣ προ-
σπαθεί να εξαντλήσει τις δυνατότητες που έχει, για την προ-
ώθηση των εργασιών στο ΠΚΣ, ώστε να αρχίσει τούτο να
λειτουργεί και να ανταποκριθεί στο σκοπό για τον οποίο έγι-
νε.

*Ðëáêüóôñùóç ôçò ðëáôåßáò.
Η εργασία αυτή ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου μας.

Επανειλημμένα έχουμε απευθύνει έκκληση για την εκτέλεση
αυτού του έργου, που το θεωρούμε σημαντικό. Ελπίζουμε
πως ο Δήμος θα βρει τον τρόπο να εκτελέσει το έργο, ώστε
να συμβάλλει και αυτό στην καλή εμφάνιση του συνόλου
των, περί την πλατεία, έργων.

Äéïñèþóåéò:

*Την τηλεόραση  που δώρισαν ο ÐáíáãÞò êáé ï Êþóôáò
Í. Ó÷ßæáò στο Σύνδεσμο, την πρόσφεραν στη μνήμη των
ανιψιών τους ÉÜóïíá Ó÷ßæá êáé ×áñßëáïõ ÊõñéëÜêç.

*Ο ÁèáíÜóéïò Çëßá Ó÷ßæáò αποφοίτησε από το Τμήμα
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και δεν εισήχθη
στη σχολή αυτή, όπως εκ παραδρομής γράφτηκε στο προη-
γούμενο φύλλο του Αρτοζήνου.

É. Í. ÂÝñãïò

T ο    σ τ ε ρ ν ό    α  ν  τ ί ο
Σεργιάνι βγήκε ο Χάροντας ψηλά στον Αρτοζήνο.
Τριγύρω – γύρω αγνάντεψε κάποιο να σαϊτέψει.
Κανένα δεν αντάμωσε μόνο τις κρύες βρύσες.

- Βρυσούλες που ‘ναι τα παιδιά που είναι oι λεβέντες.
Όλοι οι λεβέντες φύγανε και τα παιδιά αντρειωθήκαν.
-Λίγα πουλάκια μείνανε κι αυτά φτεροκοπάνε,
σκιαγμένα από την ερημιά, τη μοναξιά της πλάσης.

Ροβόλησε ο Χάροντας στ’ Αράπηδες επήγε.
Δεν βρήκε αυτόν που διάλεξε μαζί του να τον πάρει
Ρώτησε τη γερόντισσα που άναβε καντήλι,
στο κοιμητήρι μοναχή και έκαιγε λιβάνι.

-Πες μου γερόντισσα Σιωπή που θε να βρω τον Ήλιο,
Το Λια του μπάρμπα Θοδωρή που τις καρδιές γιατρεύει.
-Άφησε Χάρε τον Α ι τ ό και πάρε εμέ για κείνο.
Είναι λεβέντης ανθρωπιάς, είναι γιατρός του πόνου,
είναι το πιο καλό παιδί και του χωριού καμάρι,
μπροστάρης πάντα και παντού, στο Σύνδεσμο αγκωνάρι.
-Φτάνει γερόντισσα καλή, αυτόν θέλω να πάρω…

Δίνει βιτσιά στο μαύρο του και στην Αθήνα φτάνει.
Βρίσκει στο Γ Ν Α το Λιάκο μας, το Λιάκο το Χειμώνα.

-Έλα Ηλία λεβεντιά για το στερνό ταξίδι.
-Χάρε γιατί ήρθες ενωρίς, τι θέλεις από μένα:
-Τη λεβεντιά, την ανθρωπιά, την άδολή σου αγάπη,
-το θάρρος την παλικαριά και τη σοφή σου γνώση,
-το πάλεμα για τα Κοινά, για τη γιατρειά του κόσμου. 
-Θα σε παλέψω Χάροντα κι αν με νικήσεις πάμε.

Σαν ήρωας  επάλεψε, σαν Διγενής Ακρίτας.
Δεν νίκησε… Ήταν γραφτό να φύγει από κοντά μας,
για το περβόλι τ’ ουρανού, του Παραδείσου αλώνια,
μες στους Αγγέλους Άγγελος για όσα έχει προσφέρει, 
σ’ όλους εμάς που ζήσαμε τις τόσες αρετές του.
Ηλία φίλε , αδερφέ,  γιατρέ μας ,και πατριώτη.
      
Καλό ταξίδι… Πτέραρχε… Η μνήμη σου α ι ώ ν ι α .
                                      ( σ α β )

Ψήφισμα Δήμου Ηραίας για τον Ηλία Χειμώνα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΙΑΣ
Παλούμπα 09-03-2010, Αρ. πρωτ. 562 
Το ΔΣ του Δήμου, κατά την συνεδρίαση του την 6η Μαρτί-

ου 2010, μετά την αναγγελία του θανάτου του συμπατριώτη
μας Ηλ. Χειμώνα -στρατιωτικού γιατρού με το βαθμό Υπο-
πτεράρχου ε.α., Τέως προέδρου του Συνδέσμου Σερβαίων
και Ειδικού γραμματέα του Ομίλου “Γκούρα”-, από τον Δημ.
Σύμβουλο κ. Αθ. Μπόρα, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσω-
πικότητα και την προσφορά του εκλιπόντος

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.Εκφράζει την ανείπωτη θλίψη του για την απώλειά του.

2.Να τηρήσει ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του. 3. Να παρα-
στεί ο Δήμαρχος στην εξόδιο ακολουθία και να μεταφέρει
τα θερμά συλλυπητήρια του Δημ. Συμβουλίου στην οικο-
γένειά του. 4. Αντί στεφάνου να προσφερθεί το ποσόν των
500 ευρώ στο Σύνδεσμο Σερβαίων, τον οποίο υπηρέτησε
με αγάπη και σύνεση από τη θέση του Προέδρου και του
μέλους του ΔΣ  και να διατεθούν στο χωριό του. 5. Να
αναγνωσθεί το παρόν ψήφισμα στην εξόδιο ακολουθία. 6.
Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον Τοπικό Τύπο.

Ψήφισμα για το θάνατο Ηλία Χειμώνα,
από τον όμιλο “Γκούρα”.

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ “Η ΓΚΟΥΡΑ”
ΕΔΡΑ: ΠΑΛΟΥΜΠΑ ΑΡΚΑΔΙΑ, e-mail: , ΔΙΕΥΘ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ 25, ΙΛΙΟΝ 13122, ΤΗΛ.2102626238,
6972748131
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φυσιολατρικού Ορειβατικού

Ομίλου “Η ΓΚΟΥΡΑ”, σε έκτακτη συνεδρίαση του την 8η Μαρ-
τίου 2010, κατόπιν της θλιβερής είδησης του θανάτου του
αγαπητού μας Ηλία, Ειδικού Γραμματέα του Ομίλου, ως ελά-
χιστη απόδοση φόρου τιμής στο πρόσωπο του, που υπη-
ρέτησε την Ιατρική Επιστήμη με συνέπεια και ήθος, που αγά-
πησε και αγωνίστηκε για το καλό της γενέθλιας γης, μέσα
από τους Συλλόγους σαν τον δικό μας με αξιοπρέπεια, σύνε-
ση, μεγαλοσύνη, ευγένεια, διαλλακτικότητα και πραότητα,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 
1) Να εκφράσει βαθειά λύπη για το χαμό του και να δώσει

την υπόσχεση ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες που εκείνος
έκανε για το τόπο του. 2) Να παραστεί το Διοικητικό Συμβού-
λιο στην νεκρώσιμη ακολουθία που θα ψαλεί στον Ιερό Ναό
Φανερωμένης Χολαργού καθώς επίσης και στον ενταφια-
σμό στο χωριό του Αράπηδες.  3) Να εκφράσει τα συλλυπη-
τήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος. 4) Να δοθεί το ποσό
των 100 ευρώ στον Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου του χωριού
του Αράπηδες που τόσο αγαπούσε. 5) Να διαβαστεί το πα-
ρόν ψήφισμα και να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο.
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Ιδιοκτησία:
Σύνδεσμος Σερβαίων Αρκαδίας

“Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”
Αγίου Μάρκου 16, 5ος όροφος

Τ.Κ. 10560, Αθήνα Τηλ.: 210 3229904
Α.Φ.Μ.: 099547610 ΔΟΥ: E΄ ΑΘΗΝΩΝ

•
Υπεύθυνος Έκδοσης: Θεόδωρος Γ. Τρουπής

Πρόεδρος του Συνδέσμου
Τηλ.: 210-9827361, κιν.: 6977365905

•
Συντακτική Επιτροπή:

Χ. Μαραγκός,  Θ.Γ. Τρουπής
•

Συνδρομή: 30 ΕΥΡΩ
Εξωτερικού: 50 δολ. Αμερ. - 100 δολ. Αυστρ.

•
Τυπογραφείο -  Ηλεκτρονική Σχεδίαση:

Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Γερανίου 7, Αθήνα
Τηλ. 210-5244-309

Aρ τ ο ζ ή ν ο ς

Εορτασμός Ζωοδόχου Πηγής στο χωριό
Γιορτάστηκε και φέτος στο χωριό μας η “Παρασκευή της Λαμπρής”, ήμέρα που είναι αφιερωμένη

στη Ζωοδόχο Πηγή.  Πολλοί συγχωριανοί μας (πάνω από πενήντα) προσήλθαν το πρωί στην εκκλησία
και παρακολούθησαν την θεία λειτουργία, που έγινε από τον πρωτοπρεσβύτερο καλίφωνα ιερέα του
χωριού μας Σωτήριο Χούσο. Μετά το πέρας της λειτουργίας έγινε περιφορά της εικόνας, όπως κάθε
χρόνο. Τα παλιά χρόνια (πριν το 1960) γινόταν “τρικούβερτο” πανηγύρι στο χωριό την ημέρα αυτή, με
όργανα, φαγητά κλπ., στην πλατεία της κάτω εκκλησιάς (Κοίμησης Θεοτόκου). O εορτάζον Ναός της
Ζωοδόχου Πηγής, που έχει χαρακτηρισθεί από την Αρχαιολογική Υπηρεσία “διατηρητέο μνημείο”,
έχει κτισθεί το 1872 από τον Δημήτριο Φ. Δάρα. Αν υπολογιστεί πως στην ίδια  θέση είχε χτιστεί
μικρότερος Ναός από τον προπάππο του ιδρυτή (περίπου εκατό χρόνια πριν), προκύπτει πως  η
εκκλησία αυτή λειτουργεί στο χωριό για δυόμισι σχεδόν αιώνες. Με την ευκαιρία του εορτασμού,
δημοσιεύουμε σχετικό άρθρο του υποστρατήγου ε. α. Χ. Αθ. Μαραγκού, ο οποίος έχει ενδιατρίψει με
σχολαστικότητα στο θέμα.

Ιερός Ναός “Ζωοδόχου Πηγής”
α. Τοποθεσία. Από τη μέση της βόρειας παρυφής

του χωριού αρχίζει ένα βραχώδες, απροσπέλαστο, α-
διάβατο αντέρεισμα το οποίο εκτείνεται ανατολικά και
σε μια απόσταση διακοσίων περίπου μέτρων στη “Ζα-
χαρού” διακόπτεται απότομα, σχεδόν κάθετα, από τον
κεντρικό δρόμο που διασχίζει το κέντρο του χωριού. Ο
δρόμος αυτός, λόγω εγγύτητος και κλίσεως παρακο-
λουθεί τον βράχο, διαμορφώνει την βάση του, τονίζει το
σχήμα του, καθορίζει το ύψος του και ρυθμίζει τον τρό-
πο προσέγγισής του. Ένα μικρό συγκρότημα παραφυά-
δων, του κεντρικού βράχου που αναφύονται σε μια α-
πόσταση τριάντα μέτρων νότια, όπως είναι διατεταγμέ-
νες και συνδεδεμένες με επιμήκεις και ψηλούς τεί-
χους, οι μεν δύο οροθετούν τις γωνίες του χώρου,
όπου έχει κτισθεί η εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής, η
δε τρίτη λίγο μακρύτερα νοτιοδυτικά, αποτελεί την βά-
ση διαμορφώσεως κλιμακωτής πρόσβασης από τον κε-
ντρικό δρόμο προς την Εκκλησία.  

Οι προεξέχοντες βράχοι, οι αναλημματικοί τοίχοι, η
κλιμακωτή πρόσβαση με τα ακανόνιστα μεγάλα πατήμα-
τα και τα ψηλά ρίχτια, σε συνδυασμό με τα τμήματα του
Ψηλού Βράχου βόρεια, με τις κάθετες επιφάνειες με
τις ρωγμές και τα κοιλώματα, με τα υπεραιωνόβια πουρ-
νάρια τα πανύψηλα δέντρα που κρέμονται από τα βρά-
χια, με τις πατουλιές και τους κισσούς, τα θυμάρια τη
ρίγανη, τις ανεμώνες και τα κρίνα. . . διατεταγμένα με
χάρη και αρμονία δημιουργούν μία εικόνα εξαίρετου
φυσικού κάλλους που περιβάλλει, φρουρεί και προστα-
τεύει το μεγαλούργημα των προγόνων μας, τον ιερό
ναό της Ζωοδόχου Πηγής

Το σκηνικό που διαγράφεται γίνεται περισσότερο
έντονο και γραφικό, αν συμπεριληφθούν σ αυτό και τα
σπίτια που βρίσκονται παρατεταγμένα βόρεια του κε-
ντρικού δρόμου και δυτικά της κλιμακωτής πρόσβα-
σης. Από τη μέση περίπου αυτής της πρόσβασης, μια
απόκλιση, μας οδηγεί στο εσωτερικό των βράχων και
στον ανατολικά της εκκλησίας χώρο. Πρόκειται μάλ-
λον για τον παλιό, κύριο δρόμο που οδηγούσε στην
πηγή που υπήρχε στη ρίζα του Ψηλού Βράχου και στα
ασκητήρια που διαμορφώθηκαν αργότερα στις ασφα-
λείς και απόκρυφες αυτές σπηλιές. Οδηγούσε επίσης
στην πρώτη εκκλησία που έχτισε εκεί ο πατριώτης Ιω-
άννης Δάρας, και σίγουρα στο νεκροταφείο που υπήρ-
χε μέχρι πρόσφατα, τουλάχιστον μέχρι το 1872 σ’ αυτό
τον χώρο.

Από μια προσεκτική εξέταση της μορφής των βρά-
χων και των συνθηκών της περιοχής, συμπεραίνεται ότι
η πρώτη εκκλησία πρέπει να είχε κτισθεί στο βόρειο
τμήμα της σημερινής και το μεγαλύτερο μέρος της να
βρισκόταν στο κοίλωμα του βράχου. Πρέπει να κατα-
λάμβανε τον χώρο κάποιου παλιού ασκητηρίου, όπως η
μονή της Αιμυαλούς στη γειτονική Δημητσάνα και τα
μοναστήρια Φιλοσόφου και Προδρόμου στο φαράγγι
του Λούσιου ποταμού. Χωρίς τρούλους, λιτή και απέ-
ριττη, έτσι ώστε να δικαιολογείται και η παράδοση σχε-

τικά με την κατασκευή της.
με την παράδοση:  “ο Δάρας έλαβε την έγκριση του

Δεληγιάννη, όπως ανεγείρη μυστικώς εις Σέρβου μι-
κράν εκκλησίαν. Επειδή όμως κατεδόθη τούτο τοίς
Τούρκοις και εστάλη ανακριτής εις Λαγκάδια, ο Μω-
ραγιάννης επιβραδύνας την εις Σέρβου αναχώρησίν
του ειδοποίησε τον Δάραν περί του κινδύνου. Εκεί
προσελθών ευφυής τις νεανίας διέλυσε την κατέ-
χουσαν τους πάντας δεινήν αμηχανίαν, μεταβαλών
αυθωρεί τον νεόκτιστον ναόν εις παντοπωλείον και
ρίψας ψάθας και αναρτήσας κρόμμυα και τα τοιαύ-
τα, δι ών κατωρθώθη η εξαπάτησις του αφικομένου
μετά του Δεληγιάννη ανακριτού, συνεργούντος, εν-
νοείται και του απαραίτητου μπακτσιτσίου[1] “. Μια
απλή κατασκευή θα μπορούσε εύκολα να μετατραπεί
σε παντοπωλείο και να εξαπατήσει τους κατακτητές.

β. Το Τάμα. Ο σημερινός ναός της Ζωοδόχου Πη-
γής, έχει διαστάσεις 15,70Χ10,30 μ. είναι μονόκλιτος
και στεγάζεται με ημισφαιρικό τρούλο χωρίς τύμπανο,
ο οποίος έχει διάμετρο, 8,50 μέτρων. Καταλαμβάνει
όλο το πλάτος του ναού και στηρίζεται στις τυφλές
αψίδες των μακρινών πλευρών του και στις τέσσερις
κτιστές κολόνες 0,70Χ0,70 εκ. Ο ναός ανήκει στον
οκταγωνικό τύπο και παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με
τους ίδιους ναούς που υπάρχουν στην ευρύτερη πε-
ριοχή. Στο υπέρθυρο της νότιας εισόδου μέσα σε ειδι-
κό πλαίσιο, υπάρχει επιγραφή με κεφαλαία στοιχεία
σμιλευμένα, επάνω σε ασβεστολιθική πλάκα ως εξής:

ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΟΥΤΟΝ
ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΜΕΝ ΑΝΗΓΕΙΡΕΝ ΠΑΛΑΙ

ΤΟΥΡΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΝΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΡΑΣ

ΕΡΕΙΠΩΘΕΝΤΑ Δ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΟΝ ΙΔΙΟΙΣ ΔΑΠΑΝΗΜΑΣΙΝ

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΕΚΕΙΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΥ ΔΑΡΑΣ

ΕΝ ΜΗΝΙ ΑΥΓΟΥΣΤΩ
1872

Ο Δημήτριος Δάρας, κατασκεύασε, “ιδίοις δαπανή-
μασιν”, ένα δημιούργημα αφθάστου  τεχνικής, στατικής
και αρχιτεκτονικής αξίας. Η τοιχοποιία του ναού, οι
γωνιαίοι λίθοι, τα θυρώματα, προσδιορίζουν κατά τον
καλύτερο τρόπο τις ικανότητες των Σερβαίων μαστό-
ρων. Οι κτιστές κολόνες, ο σχεδιασμός των αψίδων και
η προβολική ανάπτυξη τους για την στερέωση του θό-
λου, η οποία απαιτεί εξειδικευμένες επιστημονικές γνώ-
σεις για την κατανομή δυνάμεων και φορτίων, αντιμε-
τωπίστηκε με επιτυχία από τους ευφυείς Σερβαίους
μαστόρους οι οποίοι επετέλεσαν πραγματικόν άθλο[2]
. Την μεγάλη πίστη του ο κτήτορας φανέρωσε και στην
κατασκευή του τέμπλου. Χωρίς να υπολογίσει έξοδα
κατασκεύασε στην Πάτρα ένα πιστό αντίγραφο του τέ-
μπλου του ναού του Αγίου Ανδρέα, το οποίο μετέφερε
στο χωριό. Πρόκειται για πραγματικό κομψοτέχνημα,
με σωστές αναλογίες, με εντυπωσιακά διαζώματα και
ζωφόρο με έντεχνες ανάγλυφες παραστάσεις. Την κα-
μπάνα την έφερε από την Τεργέστη[3]! Την έκπληξη
συνέχισε με την κατασκευή ενός περίτεχνου δαπέδου.
Σερβαίοι μαστόροι, άριστοι τεχνίτες σχεδίασαν, λατό-
μευσαν, λάξευσαν πέτρες διαφόρων χρωμάτων και σχη-
μάτων από την περιοχή, και με την κατάλληλη εμπνευ-
σμένη διάταξη και πλοκή δημιούργησαν ένα από τα
καλύτερα δάπεδα της εποχής [4]. Αξίζει να αναφερθεί
ότι το ίδιο κεντρικό σχήμα, με διαφοροποιημένη την
περιφέρεια, σε περιγεγραμμένο κανονικό οκτάγωνο,
υπάρχει στην κάτοψη του συνοδικού (Chapter House)
του Αβαείου του Westminster στο Λονδίνο[5]! Κτήτο-
ρες[6], δωρητές, τεχνίτες, πατριώτες όλοι από κοινού
κατόρθωσαν να κατασκευάσουν ένα μνημείο μεγάλης
θρησκευτικής, ιστορικής, αρχιτεκτονικής και συναισθη-
ματικής αξίας.

Ο αείμνηστος Ιωάννης Δάρας έκτισε την πρώτη εκ-
κλησία για να εκδηλώσει την ευγνωμοσύνη του προς
την Θεοτόκο, τη Ζωοδόχο Πηγή, που τον έσωσε από
βέβαιο θάνατο λόγω πτώσεώς του από τον Ψηλό Βρά-
χο ύψους τριάντα, ίσως και περισσοτέρων μέτρων. Αλ-
λά και ο δισέγγονός του, αείμνηστος Δημήτριος Δά-
ρας, ανήγειρε εκ βάθρων τον σημερινό ναό, λόγω σω-

τηρίας του που απέδωσε στην Θεοτόκο, την βοήθεια
της οποίας ζήτησε όταν ταξιδεύοντας για Λονδίνο, δυ-
τικά της Μάλτας, το καράβι στο οποίο επέβαινε κινδύ-
νευσε λόγω μεγάλης τρικυμίας [7].Εντύπωση προκαλεί
ότι και οι δύο κτήτορες, σε στιγμές έσχατης ανάγκης,
επικαλέστηκαν την βοήθεια της Θεοτόκου της Ζωοδό-
χου Πηγής.

γ. Ιστορικό Ζωοδόχου Πηγής-Το Αγίασμα.  Ο τύ-
πος της Παναγίας της Ζωοδόχου Πηγής, διαδόθηκε
σ’ όλο τον κόσμο από ένα μεγάλο μοναστήρι της Κων-
σταντινούπολεως [8], ένα από τα ωραιότερα μοναστή-
ρια της Ανατολής που επιβίωσαν μέχρι σήμερα. Βρί-
σκεται έξω από τα μεσαιωνικά τείχη της, απέναντι από
την λεγόμενη πύλη της Συλληβρίας, και είναι γνωστό ως
Μονή Μπουλουκλή, Παναγία η Βαλουκλιώτισσα και
κυρίως ως Μονή ή Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής,
από την ομώνυμη Πηγή που θεωρείται από τα σημαντι-
κότερα Αγιάσματα της Ορθοδοξίας.

Σύμφωνα με μία εκδοχή, η μονή ιδρύθηκε από τον
Λέοντα Α΄, στα μέσα του 5ου αιώνα και έκτοτε στην
πορεία των αιώνων, η ιστορία της ταυτίστηκε με την
τύχη της Κωνσταντινουπόλεως. Στο διάστημα αυτό κα-
ταστράφηκε πολλές φορές από σεισμούς και πολέ-
μους, αλλά κάθε φορά ξαναχτιζόταν από αυτοκράτο-
ρες και πατριάρχες. Κατά την άλωση της Κωνσταντι-
νούπολεως ο ναός καταστράφηκε και το αγίασμα κα-
λύφθηκε. Αργότερα όμως επετράπει στους Χριστια-
νούς να αποκαλύψουν το αγίασμα και να επανιδρύ-
σουν μικρό προσκύνημα. Το 1825 καταστράφηκε από
τους γενίτσαρους και το 1827 ανευρέθηκε η Ιερή
Εικόνα της Θεοτόκου εικονιζομένη υπέρ της Ζωο-
δόχου Πηγής[9). Μετά απ αυτό το 1830 ο Σουλτάνος
επέτρεψε την ανοικοδόμηση (5η φορά) του Ναού όπως
σήμερα διασώζεται.

Σήμερα στην αυλή της Ζωοδόχου Πηγής βρίσκο-
νται οι τάφοι των Οικουμενικών Πατριαρχών, ενώ
παλαιότερα υπήρξε το νεκροταφείο των ομογενών.
Στον υπόγειο Ναό βρίσκεται μια μαρμαρόχτιστη πηγή
με το Αγίασμα, στις θεραπευτικές ιδιότητες του οποί-
ου αποδίδονται πολλά θαύματα για θεραπείες αυτο-
κρατόρων, πατριαρχών, χριστιανών ακόμη και πολ-
λών αλλοδόξων. Σε ανάμνηση των εγκαινίων του Να-
ού από τον Λέοντα η Εκκλησία μας καθιέρωσε την κατ
έτος εορτή της Ζωοδόχου Πηγής την Παρασκευή της
Διακαινησίμου Εβδομάδας. Ο ναός συνδέεται με διά-
φορες εθνικές παραδόσεις [10] και κυρίως με το
θρύλο των ψαριών που τηγάνιζε η καλογριά την ημέρα
της αλώσεως [11]:
“ Καλόγρια τηγάνιζε ψαράκια στο τηγάνι
και μια φωνή, ψιλή φωνή επάνωθέν της λέγει:
- Πάψε, γριά, το μαγειριό, κι η Πόλη θα τουρκέψει..
- Όταν τα ψάρια πεταχτούν, τα ψάρια ζωντανέ-
ψουν,
τότε κι ο Τούρκος θε να μπή κι η Πόλη θα τουρκέ-
ψει....
Τα ψάρια ζωντανέψανε, τα ψάρια ζωντανέψαν,
κι ο Αμηράς[12] εισέβηκε στην Πόλη καβαλλάρης “.

δ. Επιλογή - Αφιέρωση στη Ζωοδόχο Πηγή. Η
σύνδεση του ναού με τον υφιστάμενο αντίστοιχο στην
Κωνσταντινούπολη, η σχέση και των δύο ναών με το
Νεκροταφείο, την Πηγή, το Αγίασμα, ο εποικισμός
κατοίκων της Πόλης στην Πελοπόννησο, στην περιοχή
από τον 9ο αιώνα[13] και αργότερα και κυρίως κατά
τους χρόνους ακμής του Δεσποτάτου του Μυστρά, η
δυνατότητα ίδρυσης κτητορικών ναών εκτός των Δα-
ραίων και από άλλους κατοίκους του χωριού, όπως
τους Φίληδες με τον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου
στην Ράχη, ενδεχομένως τους Μαραγκαίους με τον

Άγιο Κωνσταντίνο στού Ήθι[14],
πιθανότατα τους Μποραίους με
τον Αγιάννη στην Τρανη-Βρύση,
τους Στρικαίους με τον Άγιο-Σπυ-
ρίδωνα στην Σφυρίδα,....δημιουρ-
γεί πολλές υποθέσεις.

Υπάρχει περίπτωση να μην προ-
έρχονται όλοι οι Νταραίοι του χω-
ριού από τους ηπειρωτικής κατα-
γωγής συνώνυμους Έλληνες, ό-
πως από πολλούς έχει υποστηρι-
χθεί. Στην περιοχή σε αφιερωτή-
ριο έγγραφο του 1650 που υπάρ-
χει στην Μονή του Φιλοσόφου, υ-
πογράφει ως μάρτυρας ένας Θα-
νάσης Τάρας[15]. Τάρας είναι ε-
νετική λέξη που σημαίνει απόβα-

ρο[16.Δάρα επίσης απαντά ως τοπωνύμιο της Μι-
κράς Ασίας. Γνωστή είναι η μάχη του Δάρα που
έγινε το έτος 531 μ. Χ. μεταξύ Βυζαντινών και Περ-
σών.

Η σχέση της περιοχής με τους Βυζαντινούς και με
τις ενετικές κτήσεις της Μεθώνης, Κορώνης και λοι-
πών περιοχών της Πελοποννήσου, από το 1205, ισχυ-
ροποιεί την άποψη ότι ο πρωτοκτήτορας του ναού,
Τούρκων κρατούντων, Ιωάννης Δάρας ανήκε σε οικο-
γένεια που κατοικούσε στην περιοχή, πολλούς αιώ-
νας ενωρίτερον. Σημαίνον πρόσωπο με σημαντική οι-
κονομική δύναμη και βαθιά πίστη, με άμεση ή έμμεση
σχέση με την Κωνσταντινούπολη και το ναό της Ζωο-
δόχου Πηγής με το θαυματουργό Αγίασμα, του οποίου
η δύναμη τον έσωσε κατά την πτώση του από τον Ψηλό
Βράχο, ξεπλήρωσε το τάμα του κτίζοντας τον ομώνυ-

μο ναό. Αλλά και ο μεγαλοεπιχειρηματίας δισέγγο-
νός του Δημήτριος Δάρας, προφανώς για τους ί-
διους λόγους, τον ναό που έκτισε στο χωριό για την
εκπλήρωση ιερού χρέους, αφιέρωσε στην Θεοτόκο
την Ζωοδόχο Πηγή.

Η επιλογή της θέσης οφείλεται στην ιερότητα του
χώρου, από τα ασκητήρια, τα κελιά που υπήρχαν στα
σπηλαιώδη κοιλώματα του βράχου και στην σχέση την
εξάρτηση της περιοχής από το μοναστήρι του Αγια-
ντριά που υπήρχε, από τους πρωτοβυζαντινούς ακόμη
χρόνους. Παρά τις διάφορες επεμβάσεις, σε πολλά
σημεία του βράχου υπάρχουν ακόμη υπολείμματα αι-
θάλης, που επιβεβαιώνουν την ανάλογη χρησιμοποίη-
ση τους. Ενισχύει τις παραπάνω θέσεις και η πηγή
που μέχρι πρόσφατα υπήρχε στη βάση του Ψηλού Βρά-
χου και σήμερα έχει καλυφθεί από σωρούς χωμάτων.
Στον καθηγιασμένο χώρο, οι κτίτορες, παππούς και
εγγονός έχτισαν τον πάνσεπτο, θαυματουργό ναό της
Ζωοδόχου Πηγής που επί αιώνες γενεές Σερβαίων α-
ντλούσαν Δύναμη, Πίστη, Παρηγοριά, Ελπίδα[17]....

“Ο ναός σου Θεοτόκε ανεδείχθει παράδεισος, ως
ποταμούς αειζώους αναβλύζων ιάματα ώς προσερχό-
μενοι πιστώς, ως Ζωοδόχου εκ Πηγής, ρώσιν αντλούμεν
και ζωήν την αιώνιον, πρεσβεύεις γαρ συ τω εκ σου
τεχθέντι Σωτήρι Χριστώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών “
[18]. (Απολυτίκιον, Ήχος α΄)

Ο Ναός σου Θεοτόκε..., η Καταφυγή μας, η Σκέπη
μας! “...Πουθενά πιο μυρωμένο δεν καπνίζει το λιβάνι,
Πουθενά το καντηλάκι, δεν σπιθάει πιο φωτεινό...”[19].

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. [1] Τάκη Χ. Κανδηλώρου.
Η Γορτυνία. Εκδόσεις “ΔΙΟΝΥΣΣΟΣ” Αθήνα. σ. 198. [2] Τόσο
ο ναός της Ζωοδόχου Πηγής, όσο και ο ναός της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου που κτίστηκε αργότερα, μετά απ’ο πενήντα
χρόνια περίπου, έχουν πολλά κοινά σημεία δομήσεως, ε-
φαρμόζεται η ίδια τεχνική, πρόκειται για τα αντιπροσωπευτι-
κά έργα των Σερβαίων μαστόρων. [3] Επειδή η καμπάνα
παρουσίασε διάφορα ραγίσματα, δημιουργήθηκε το ίδιο
εκμαγείο και ανακατασκευάσθηκε από στεμνιτσιώτες μα-

Ο Ναός της Ζωοδόχου Πηγής και το καμπαναριό της. Έργα της ιατρού Μαρίας Χ. Μαραγκού

Iερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Σέρβου

Εντυπωσιακό το περίτεχνο δάπεδο του Ναού
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Από Ελένη Σώζη-Σχίζα, Προς το Σύνδεσμο Σερβαίων
Αγαπητοί πατριώτες του ΔΣ του χωριού μας, που έχω νοσταλγήσει. Διαβάζω την εφημερίδα

των Σερβαίων “ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ”, που έρχεται σε συγγενικά μου πρόσωπα και συγκινούμαι πάρα
πολύ και περιμένω πότε θα έρθει η επόμενη να την διαβάσω για να μάθω τα νέα (ευχάριστα-
δυσάρεστα) από του Σέρβου. Σας παρακαλώ την εφημερίδα “ΑΡΤΟΖΗΝΟΙΣ” να μου την στέλνε-
τε στην εξής διεύθυνση: Ελένη Σώζη-Σχίζα 12 main north road ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ. Επειδή
τον Αύγουστο θα έρθω στο Σέρβου για να δω τους πατριώτες θα παρακαλούσα να δημοσιευθεί
η ακόλουθη Ενημέρωση-Κάλεσμα στην εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου μας.
ΚΑΛΕΣΜΑ: “Η Ελένη Σώζη-Σχίζα, κόρη των Δημητρίου και Αγγέλως Σχίζα (Πετρούλια) καλώ

τους συμμαθητές μου στο σχολείο Σέρβου (γεν. 1950) σε αντάμωμα τον 15αύγουστο στου
Σέρβου για να θυμηθούμε τα παλιά και να ανταλλάξουμε τα νέα μας”.

Απάντηση Συνδέσμου
Αγαπητή μας ξενιτεμένη πατριώτισσα, χαιρόμαστε ιδιαίτερα για το μήνυμά σου και θα

χαρούμε να σε δούμε όταν έρθεις στο χωριό, που τόσο έχεις νοσταλγήσει και με το δίκιο σου.
Το ΔΣ του Συνδέσμου μας προσπαθεί, κυρίως με την εφημερίδα του “Αρτοζήνος”και την
ιστοσελίδα του servou.gr, να φέρει στοuς απανταχού της γης πατριώτες τα νέα (ευχάριστα
και δυσάρεστα, όπως λες και εσύ) και να κρατήσει κάποιους μεταξύ μας δεσμούς, που ο
χρόνος και οι αποστάσεις διαρκώς τους εξασθενούν. Κάλεσμα σαν το δικό σου ενισχύουν
αυτούς τους δεσμούς και προτρέπουμε και άλλους πατριώτες όχι μόνο του εξωτερικού,
αλλά και του εσωτερικού να ακολουθήσουν το παράδειγμά σου. Με τη λειτουργία του “ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΡΒΟΥ”, που γίνεται με τη συνδρομή των πατριωτών και πιστεύουμε
πως θα αρχίσει από το καλοκαίρι, θα δοθεί η δυνατότητα σε πατριώτες να οργανώνουν
συγκεντρώσεις με παλιούς συμμαθητές κλπ και να περνούν ευχάριστα κάποιες ώρες.
Χαιρετισμούς σε όλους τους πατριώτες της Αυστραλίας που βλέπεις και σου ευχόμαστε

κάθε προσωπική ευτυχία και με το καλό να έρθεις.
Το ΔΣ του Συνδέσμου

.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗ ΜΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΓΣΕΕ κ. Ι. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΙΑΣ, Παλούμπα 06-03-2010

Το ΔΣ του Δήμου Ηραίας, κατά την συνεδρίαση του, την 6η
Μαρτίου 2010, μετά εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Áèá-
íáóßïõ Ìðüñá σχετικά με την βάναυση επίθεση και τον τραυμα-
τισμό που δέχτηκε ο συμπατριώτης μας Πρόεδρος της ΓΣΕΕ κ.
ÉùÜííçò Ðáíáãüðïõëïò ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

1.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ηραίας όπως μεταφέρει τις ευχές
του ΔΣ για ταχεία ανάρρωση του προέδρου της ΓΣΕΕ κ. ÉùÜííç
Ðáíáãüðïõëï.

2. Καταδικάζει την βία απ΄όπου και αν προέρχεται.
3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον Τοπικό Τύπο.
Ακριβές αντίγραφο. Ο Δήμαρχος κ. Óôáýñïò ×ñéóôüðïõëïò.

*****
Την συμπάθειά μας  στον αγαπητό πατριώτη πρόεδρο ΓΣΕΕ ÃéÜííç Ðáíáãüðïõëï, εκ-

φράζουμε και εμείς ως ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ και του ευ-
χόμαστε ποτέ να μην του ξανασυμβεί ανάλογο γεγονός. Ακόμη του συμπαραστεκόμαστε
στους δίκαιους αγώνες του, για τα δικαιώματα των εργατών και των εργαζομένων  για το
καθημερινό μεροκάματο.

Ôï ÄÓ ôïõ ÓõíäÝóìïõ.

Ιερός Ναός Παναγίας της ΣερβιώτισσαςΙερός Ναός Παναγίας της ΣερβιώτισσαςΙερός Ναός Παναγίας της ΣερβιώτισσαςΙερός Ναός Παναγίας της ΣερβιώτισσαςΙερός Ναός Παναγίας της Σερβιώτισσας
                                Άποψη Χ. Αθ. Μαραγκού

 Aπό την περιγραφή των Ναών της Ζωοδόχου Πηγής και της Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου, συνάγεται ότι η Θεοτόκος υπήρξε η προστάτις
των Σερβαίων, σ’ όλες τις περιπτώσεις. Είναι τόσο πολύ συνδεδεμέ-
νη με το χωριό που δικαίως θα μπορούσε ν’ αποκληθεί Παναγία η
Σερβιώτισσα. Η έκπληξη όμως προήλθε από την Κρήτη, όπου οι πι-
στοί μιας περιοχής έχουν ναό αφιερωμένο στην .. . Παναγία τη Σερ-
βιώτισσα! Συγκεκριμένα στο χωριό Στύλος του Δήμου Αποκόρωνου
των Χανίων υπάρχει η Εκκλησία της Παναγίας της Σερβιώτισσας, η
οποία αποτελεί ένα από τα βασικά παραδείγματα της βυζαντινής
Αρχιτεκτονικής στην Κρήτη. Κτίσθηκε κατά την Δεύτερη Βυζαντινή
περίοδο (12ος αιώνας), και παρουσιάζει επιρροή από ρυθμούς εκκλη-

σιαστικής που αναπτύχθησαν παλαιότερα, κυρίως από την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης. Ο
Ναός σωζόταν σε κατάσταση ερειπίου και στερεώθηκε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία πριν πολλά
χρόνια.Υποστηρίζεται ότι πήρε το όνομα από κάποια εικόνα της Παναγίας που κρατούσε τον Χριστό με
το αριστερό χέρι, Αριστεροκρατούσα. Είναι γνωστόν ότι, το αριστεροκρατούσα, δεν είναι εξαίρεση,
δεν αποτελεί ίδιον γνώρισμα των εικόνων πρώτον και δεύτερον δεν γίνεται ποτέ Ζερβιώτισσα,
(αριστερός= ζερβός-ή-ό, ή ζερβής-ιά-ί,) αλλά το πολύ Ζερβοχέρα, Ζερβιά, αριστερόχειρ, επαρίστε-
ρη και άλλα συναφή. Δεν γίνεται όμως ποτέ Ζερβιώτισσα και πολύ περισσότερο Σερβιώτισσα και
δεδομένων των σχέσεων των Πελοποννησίων με την Κρήτη κατά την χρονική περίοδο κατασκευής του
Ναού, υπάρχει μια επιφύλαξη γιατί όπως έχουν τα πράγματα τίποτα δεν αποκλείεται. Προς αποφυγή
αίολων σχολίων, απαιτείται πληρέστερη έρευνα για την εξεύρεση πειστικότερων στοιχείων, τα οποία
υπάρχει το ενδεχόμενο να μας φέρουν προ εκπλήξεων!

                               Άποψη Βασιλείου Κ. Σχίζα
Παναγία η Σερβιώτισσα. “Σερβαίων ψυχής καταφύγιον”
Στην υμνολογία της Ορθοδοξίας, στα κείμενα των Αγίων, της πί-

στεώς μας, αλλά και στη συνείδηση του ευσεβούς λαού καθιερώθη-
καν χιλιάδες ΘΕΟΤΟΚΩΝΥΜΙΑ τα οποία εγκωμιάζουν το όνομα
της Μητέρας του Χριστού. Το περιεχόμενο των προσαγορημάτων
αυτών προκαλεί κατάνυξη και αναπλάθει κάθε ανθρώπινο αίσθημα.
Οι Σερβαίοι συμβολικά προσαγορεύουν την Παναγία με το οικείο
σ’αυτούς  επίθετο, “ΣΕΡΒΙΩΤΙΣΣΑ”. Είναι Θεοτοκωνύμιο το οποίο
υποκρύπτει αληθινή ιστορική πραγματικότητα συνδεδεμένη αρρήκτως
με τους προγόνους, τις παραδόσεις και τη σημερινή πραγματικότητα
του χωριού.  Η Παναγία (Ζωοδόχος Πηγή και Κοίμησις της Θεοτόκου)

ήταν, είναι και θα συνεχίσει εσαεί να είναι για τους Σερβαίους, ψυχής καταφύγιον. Σε πόνημα
του 1992 εμπεριέχονται 5500 Θεοτοκωνύμια στα οποία δεν περιλαμβάνεται η “Παναγία η Σερ-
βιώτισσα”. Μπορεί όμως το προσαγόρημα “Παναγία η Σερβιώτισσα” να επικρατήσει  εύκολα και
να καταγραφεί στα εκκλησιαστικά κείμενα και λεξικά εφόσον το ενστερνιστούν οι Σερβαίοι και
το μεταφέρουν ο καθένας στο περιβάλλον του. Στο παρελθόν έχει γραφεί στην εφημερίδα “Αρτο-
ζήνος”, ότι υπάρχει στην Κρήτη, στο χωριό Στύλος της Επαρχίας Αποκορώνου του Νομού Χανίων,
ναός της Παναγίας με το προσωνύμιο “Σερβιώτισσα”. Το ίδιο και σε ιστοσελίδα του διαδικτύου.
Το γεγονός αυτό προκάλεσε εύλογα το ενδιαφέρον μας, για να συλλέξουμε σχετικές πληροφο-

ρίες από τους  κατοίκους τους χωριού Στύλος. Αποκομίσαμε μόνον … πλούσια παράδοση! Υπάρχει
πράγματι ναός, δεξιά του Κεραμιώτη ποταμού έξω από το χωριό Στύλος ο οποίος είναι αφιερωμέ-
νος στην Παναγία και τιμάται στις 24 Σεπτεμβρίου. Κανένας όμως δεν γνώριζε το προσωνύμιο
“Σερβιώτισσα”. Ο ναός ονομάζεται από τους κατοίκους της περιοχής και “Μοναστήρα” γιατί στο
παρελθόν λειτουργούσε και σαν μοναστήρι. Σύμφωνα με την παράδοση που μεταδόθηκε από
γενιά σε γενιά, ένας πρωτομάστορας έχτιζε πάνω σε ένα “χωματοβούνι”, αριστερά του ποταμού
Κεραμιώτη μία εκκλησία για να τιμήσει τον Άγιο Γεώργιο. Τότε το τσιράκι του (εργάτης του)
αποφάσισε να χτίσει καλύτερη εκκλησία πάνω σε ένα “λιθοβούνι” δεξιά του Κεραμιώτη ποταμού
προς τιμήν της Παναγίας. Ο εργάτης όταν τελείωσε το έργο κάλεσε τον πρωτομάστορα να
θαυμάσει την πράγματι καλύτερη εκκλησία. Μετά από δόλια υπόδειξη του πρωτομάστορα ανέβη-
κε σε μια σκάλα για να στερεώσει ένα γάντζο στον τρούλο απ’ όπου θα κρέμεται ο πολυέλαιος.
Τότε έσυρε από ζήλια τη σκάλα ο πρωτομάστορας, με αποτέλεσμα να πέσει στο δάπεδο το τσιράκι
και να σκοτωθεί. Η εκκλησία συνδέθηκε με το θάνατο του εργάτη που την έχτισε και έκτοτε έμεινε
κλειστή, “αλειτούργητη”. Σύμφωνα με άλλη επικρατέστερη εκδοχή την εκκλησία της Παναγίας
έκαψαν δύο φορές οι Τούρκοι και αυτός ήταν ο λόγος που παρέμεινε “αλειτούργητη”. Για εγκυ-
ρότερη πληροφόρηση απευθυνθήκαμε στην Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων όπου μας γνώρι-
σαν ότι η Παναγία φέρει το προσωνύμιο “Ζερβιώτισσα” (από το ζερβός ή αριστερός -ή), επειδή
είναι “Αριστεροκρατούσσα” δηλαδή κρατά το Χριστό με το αριστερό χέρι. Είναι βυζαντινό μνημεί-
ο, κτίσμα 900 ετών, βυζαντινού ρυθμού, σταυροειδούς σχήματος μετά τρούλου. Ανακαινίστηκε
πριν μερικές δεκαετίες ενώ έφερε ίχνη πυρκαγιάς. Ουδέποτε είχε το όνομα “Σερβιώτισσα”. Ο
αρθρογράφος της εφημερίδας “Αρτοζήνος” μάλλον είχε παρασυρθεί από τη λανθασμένη κατα-
χώρηση στο διαδίκτυο, όπου αντί του ορθού “Ζερβιώτισσα” γράφει “Σερβιώτισσα”. Είναι λοιπόν
ΜΙΑ η Παναγία η Σερβιώτισσα και θα καταχωρηθεί στις μελέτες των ερευνητών, ότι πρόκειται για
την Παναγία που τιμάται στου Σέρβου και είναι το καταφύγιον ψυχής των κατοίκων του χωριού.

Σχόλιο Αρτοζήνου

Είναι αυτονόητο πως τόσο ο Χ. Μαραγκός, όσο και ο Β. Σχίζας εκφράζουν προσωπι-
κές απόψεις για το θέμα της “Παναγίας της Σερβιώτισσας” και κάθε πατριώτης  δι-
καιούται να έχει τη δική του άποψη επί του θέματος. Ο Σύνδεσμος δεν υιοθετεί ούτε
απορρίπτει καμία άποψη. Θεωρούμε πως είναι απόλυτα δημοκρατικό, -στα πλαίσια
της ελεύθερης διακίνησης ιδεών εντός των συλλογικών μας πλαισίων-, να δημοσιευ-
θούν αυτές οι απόψεις, όπως και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές, από  οποιονδήποτε
πατριώτη. Σε θέματα πίστεως καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει αυτό που νομίζει,
δεν έχει όμως δικαίωμα να θέλει να επιβάλει  τη δική του πίστη, σε οποιονδήποτε
άλλον. Έτσι δεν είναι;

Με κατάνυξη εορτάστηκαν τα Άγια Πάθη στο χωριό
Βασίλη Κ. Σχίζα 

Σε άκρως κατανυκτική ατμόσφαιρα γιορτάστηκαν τη Μεγάλη Εβδομάδα τα Άγια Πάθη του Χρι-
στού, στον Ι. Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στου Σέρβου, ιερουργούντος, κατά τις Ιερές Ακολουθίες,
με κάθε ιεροπρέπεια, του πατέρα Σωτηρίου Χούσου και με την βοήθεια των ιεροψαλτών Γιάννη
Σχίζα, Γιώργη Βέργου και Κώστα Δάρα. Ειδικά τη Μ. Παρασκευή, το ευσεβές εκκλησίασμα αποτελεί-
το από ικανό αριθμό προσκυνητών, πολλοί των οποίων ήταν απόδημοι Σερβαίοι της Αττικής.
Η παρουσία όλων στου Σέρβου αφύπνισε μνήμες περασμένων δεκαετιών όταν το χωριό έσφυζε

από ζωή  καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Τότε, οι ταξιδευτές μαστόροι, επέστρεφαν στο χωριό με
το “καζάντι” τους για να γιορτάσουν με τις οικογένειές τους τις Άγιες Ήμερες. Οι κατά κύριο επάγγελ-
μα αγροκτηνοτρόφοι ασφάλιζαν τα γιδοπρόβατα και συμμετείχαν όλοι μαζί, στις θρησκευτικές και
κοινωνικές εκδηλώσεις του χωριού.
Εκείνα τα χρόνια στόλιζαν τον Επιτάφιο της Ζωοδόχου Πηγής με αγριολούλουδα, που μάζευαν

από τα χωράφια και τους κήπους τα 170 περίπου παιδιά του σχολείου. Φέτος, ένας “εργάτης”
στόλισε τον Επιτάφιο στην εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, για τις ανάγκες της τελετής των
Παθών. Παλιά, τα παιδιά του σχολείου χωρισμένα σε δύο χορωδίες, αγοριών και κοριτσιών, έψαλλαν
τα εγκώμια αφού είχαν κάνει πολλές πρόβες με τους δασκάλους τους στο σχολείο. Σήμερα δεν
υπάρχουν παιδιά να υμνήσουν τον Θεάνθρωπο και τα εγκώμια ψάλλουν οι ιεροψάλτες. Η λιτάνευση
του Επιταφίου γίνεται σήμερα, όπως και τότε, στο δρόμο μέχρι την Αγία Παρασκευή στην Τρανή
Βρύση. Υπάρχουν όμως σημαντικές διαφορές.

*Στη διαδρομή της ιερής πομπής τότε, οι νοικοκυρές έξω από το σπίτι έκαιγαν λιβάνι πάνω σε ένα
κομμάτι κεραμίδι, σε αναμμένα κάρβουνα που έπαιρναν από το τζάκι, αφού σπάνια υπήρχε λιβανι-
στήρι.

*Τα παιδιά του σχολείου προηγούντο της πομπής και κρατώντας πολύχρωμα φανάρια, έψαλλαν
ρυθμικά το “Κύριε ελέησον...” ενώ οι καμπάνες των δύο εκκλησιών, της “επάνω” (Ζωοδόχου Πηγής)
και της “κάτω” (Κοιμήσεως της Θεοτόκου), χτυπούσαν αδιάκοπα μέχρις ότου επιστρέψει ο Επιτάφιος
στο Ναό της Ζωοδόχου Πηγής.

 Όμως, καμπάνες δεν ακούστηκαν φέτος να χτυπούν και από τα απέναντι χωριά, του Λυκούρεση
και του Ψάρι. Ερημώνουν τα χωριά μας! Θα πρέπει διαρκώς να εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας σ’
αυτούς τους λίγους, που προσπαθούν και αγωνιούν στου Σέρβου, για να διατηρήσουν αυτές τις
παραδόσεις! Είναι οι ρίζες μας, οι ρίζες της πατρίδας μας!
ΣΧΟΛΙΟ ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ: Όπως πληροφορηθήκαμε πολλές γυναίκες και φέτος στόλισαν τον

επιτάφιο του χωριού. Μπράβο τους. Τους ευχόμαστε και του χρόνου.

στόρους μάλλον το 1947. (4) Θαυμαστή και αξιέπαινη
είναι η ενέργεια του αρχιτέκτονα Ιωάννη Μαραγκού να
διακοσμίσει με το ίδιο ακριβώς σχέδιο και το δάπεδο του
εξωνάρθηκα του ενοριακού Ναού του χωριού. [5] Χαρ. Θ.
Μπούρα, Ιστορία Αρχιτεκτονικής. Αθήνα 1975 [6] Κτήτω-
ρες = ιδρυτές. [7] Βσίλη Ι. Δάρα. Ιστορικά Σέρβου Γορτυ-
νίας, Αθήνα 1988. [8] Αθ. Δαλιανά, Η Ζωοδόχος Πηγή,
Θεσσαλονίκη 1979 [9] Την εικόνα αυτή κατέστρεψαν οι
Τούρκοι στα γεγονότα του 1955. Αντίγραφο του ανευρε-
θέντος εικονίσματος, υπάρχει στο ναό Παναγίας Αργοκοι-

λιώτισσας στη Νάξο. [10] Αποστολική Διακονία της Ελλά-
δος, Η Ζωοδόχος Πηγή στο Μπαλουκλί [11] Με το ίδιο
θέμα υπάρχει και ποίημα του Γ. Βιζυηνού. (Ατθίδες Αύ-
ραι). [12] Αμηράς, ο Μωάμεθ. [13] Ιστορία του Ελληνικού
Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τομ. Η΄ σ. 336 [14] ‘Ηθι. Η
λέξη πρέπει να προέρχεται από το ρήμα ηθέω-ώ, που
σημαίνει σουρώνω, στραγγίζω, λόγω των πολλών πηγών
που υπάρχουν στην περιοχή. [15] Τ. Αθ. Γριτσόπουλου,
Μονή Φιλοσόφου, Εν Αθήναις 1960. Σ. 123. “ Αφιέρωσις
αγρού υπό Πολυδώρου Παπαδιάκου κατ Οκτώβριον 1656,

εις θέσιν Βουτσαρού“. [16] Μαν. Τριανταφυλλίδη, Τα Οι-
κογενειακά μας Ονόματα, Θεσσαλονίκη 1982. “ Ντάρας,
Δάρας, dara, το απόβαρο, (ν) ταρα, (Βενετς. tara) “.

[17] Ιερός Ναός Παναγίας της Σερβιώτισσας.[18] Αεί-
ζωος=ο υπάρχων, ο αθάνατος. Ρώσις=ρώννυμι, δυνά-
μωμα, (εν)δυνάμωση. [19] Γ. Αθάνας, Νόβας. Ο Αη Δημή-
τρης (ποίημα).

Ο ιερός ναός Ζωοδόχου Πηγής
σε ανάγλυφη απεικόνιση
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Πρακτικά Γ. Συνέλευσης Συνδέσμου Σερβαίων, 21-3-2010

καταστατικού με την φράση: ̈ ...και η ελεύθερη διακίνη-
ση ιδεών, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα συμ-
φέροντα του Συνδέσμου”. Ανέφερε ως  παράδειγμα
επιστολές στο Δ.Σ. που έθιγαν κατά τη γνώμη του ΔΣ
τα συμφέροντα του Συνδέσμου και αποφασίστηκε να μη
δημοσιευθούν.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διάβασε γραπτές παρατηρή-
σεις του Χρ. Δημητρόπουλου σχετικά με τους σκοπούς
του Συνδέσμου: Θεωρεί ότι οι  σκοποί του Συνδέσμου
έχουν περιοριστεί με το προτεινόμενο καταστατικό και
κατά τη γνώμη του πρέπει να διευρυνθούν στον τομέα
της ενημέρωσης και για γενικότερα θέματα εκτός χω-
ριού, στο τομέα της κατοχύρωσης της ελεύθερης δια-
μόρφωσης και διακίνησης ιδεών, στο τομέα της εξύψω-
σης του μορφωτικού –πνευματικού και ηθικού επιπέδου
των μελών. Επίσης εξέφρασε τη διαφωνία του με την
διατύπωση “έργων και υποδομών στο χωριό”. Ι. Αθ. Μα-
ραγκός: Πρότεινε την αλλαγή της λέξης “εκπολιτιστικοί”
με την λέξη “πολιτιστικοί” στους σκοπούς του
Συνδέσμου. Συμπλήρωσε ότι ο Σύνδεσμος δεν
πρέπει να έχει, πολύ γενικότερους σκοπούς.  Ο
Πρόεδρος του ΔΣ διάβασε πρόταση του Θάνου
Μπόρα, που έλεγε πως στους σκοπούς του Συν-
δέσμου  να προστεθεί η κατασκευή ξενώνα, λα-
ογραφικού μουσείου, ανάπλαση τοπίων του χω-
ριού. Η Γ.Σ, μετά από αναλυτική συζήτηση,  απο-
φάσισε να γίνει αλλαγή της λέξης “εκπολιτιστι-
κοί” σε “πολιτιστικοί” και την προσθήκη στην
παράγραφο 6 του άρθρου 2 που διαμορφώνεται
τελικά ως εξής: “Η καλλιέργεια γενικά των ιδα-
νικών της δημοκρατίας και ελευθερίας και η
ελεύθερη διακίνηση ιδεών, υπό την προϋπόθεση
ότι δεν θίγονται τα συμφέροντα του Συνδέσμου”.

ΑΡΘΡΟ 3
Ηλ. Μπόρας: Πρότεινε να μην αναγραφεί ο

αριθμός του νόμου στην παράγραφο δ του πα-
ρόντος άρθρου. Ι. Μπόρας: Δεν είναι απαραί-
τητη η αναγραφή του νόμου, γιατί σ’ όλες τις
περιπτώσεις που παραλείπεται στο καταστατι-
κό, εφαρμόζεται ο νόμος.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ διάβασε  γραπτές παρατηρήσεις
του Χρ. Δημητρόπουλου:  “Να προστεθεί στα μέσα επί-
τευξης των στόχων το Ταμείο Αλληλοβοήθειας, η Τράπε-
ζα Αίματος και γενικά η εκτέλεση κάθε έργου που θα
προάγει την κοινωνική και πολιτιστική αποστολή του Συν-
δέσμου”.Η Γενική Συνέλευση ψήφισε την πρόταση για
διαγραφή του αριθμού του νόμου και την προσθήκη ίδρυ-
σης Ταμείου Αλληλοβοήθειας.

ΑΡΘΡΟ 4
Κ. Κωνσταντόπουλος: Να προτείνονται ως αρωγά

μέλη εκτός από το ΔΣ και από τη Γ.Σ. Ηλ. Μπόρας: Να
γίνεται εγγραφή ως τακτικών μελών και ανθρώπων που
μένουν και εργάζονται στο χωριό. Ακολούθησαν προτά-
σεις που συμπληρώνουν την προηγούμενη, όπως ο όρος
να είναι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού πάνω από 5 χρόνια
και να ψηφιστούν από τα 2/3 της Γ.Σ. Η Γενική Συνέλευ-
ση ψήφισε όλες τις ανωτέρω προτάσεις.

ΑΡΘΡΑ 5 και 6. Αντικαταστάθηκε η λέξη “πληρωμή” με
τη λέξη “καταβολή”.

ΑΡΘΡΟ 7
Ι. Μπόρας: Νομικά είναι σωστά διατυπωμένο το άρ-

θρο αυτό, αλλά και το καταστατικό να έχει παραλείψεις
υπερισχύει ο νόμος που τα ρυθμίζει όλα. Ηλ. Μπόρας:
Πρότεινε να διαγραφούν οι παράγραφοι β και γ του
παρόντος άρθρου γιατί σε περίπτωση καθεστώτων με
απαγορεύσεις μπορεί να καταστρατηγηθεί. Κ. Κωνστα-
ντόπουλος: Έκανε την επισήμανση  για τις παραγρά-
φους β και γ ότι δηλαδή είναι περιορισμοί που αφορούν
την εγγραφή νέου μέλους και δεν αναφέρεται σε διαγρα-
φή παλιού. Η ΓΣ ψήφισε ως έχει το άρθρο στο προτει-
νόμενο καταστατικό και απέρριψε την πρόταση.

ΑΡΘΡΟ 9
Ηλ. Μπόρας. Πρότεινε να διαγραφεί η παράγραφος γ

του άρθρου. Ο Ι. Μπόρας είπε πως και να διαγραφεί δεν
έχει σημασία γιατί έτσι και αλλιώς καλύπτεται από το
νόμο. Κατόπιν αυτού   Γ.Σ. δέχτηκε την πρόταση.

ΑΡΘΡΟ 12
Ι. Ν. Βέργος : Επισήμανε ότι πρέπει να δοθεί προσοχή

στον ορισμό των δωρητών και ευεργετών  γιατί υπάρ-
χουν περιπτώσεις όπου κάποιοι προσφέρουν μικρότερα
ποσά από τα ποσά που ορίζονται από το παρόν άρθρο
ως όριο, αλλά ανά τακτά χρονικά διαστήματα, οπότε το
συνολικό ποσό είναι πολύ μεγαλύτερο. Επίσης ανέφερε
πως υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που προσφέ-
ρουν σε μεγάλο βαθμό εθελοντική εργασία και ακόμη
είπε πως δεν έχουν τιμηθεί άνθρωποι που έχουν προ-
σφέρει. Ο Πρόεδρος του ΔΣ διάβασε γραπτή πρόταση
του Θάνου Μπόρα: Πρότεινε ότι για την απόδοση του
τίτλου “ευεργέτη” σε κάποιο μέλος ή φίλο του Συνδέ-
σμου να λαμβάνεται υπ’ όψη αθροιστικά για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα η οικονομική προσφορά του. Χρ. Μαρα-
γκός: Συμφώνησε ότι πρέπει να γίνεται συνολική αξιολό-
γηση της προσφοράς πατριωτών και φίλων στο Σύνδε-
σμο και διατύπωσε ως εξής την πρόταση, που έγινε δε-
κτή από τη ΓΣ.

“Χρέος του Συνδέσμου είναι η συνολική αξιολόγηση
της προσφοράς κάθε πατριώτη (ή φίλου του Συνδέσμου),
που αντιστοιχεί σε επίπεδα δωρητή ή ευεργέτη και  η
απόδοση σε αυτόν της πρέπουσας τιμής”

ΑΡΘΡΟ 13
Ηλ. Μπόρας: Πρότεινε να γίνεται λαϊκή συνέλευση

στο χωριό με υποχρεωτική συμμετοχή του ΔΣ και οι απο-
φάσεις της να είναι δεσμευτικές. Επίσης πρότεινε ότι σε
περίπτωση μη απαρτίας σε συνεδρίαση της Γενικής Συ-
νέλευσης να γίνεται η επαναληπτική σε 2 ώρες και όχι σε
8 ημέρες. Κ. Κωνσταντόπουλος: Ζήτησε διευκρινίσεις
από πού προκύπτει το κατώτερο όριο απαρτίας τα 21
μέλη. Ι. Μπόρας: Συνήθως, είπε, ορίζεται ποσοστό επί
των  ταμειακώς εντάξει μελών αλλά έτσι όπως είναι στο
άρθρο είναι σωστά τοποθετημένο γιατί εξασφαλίζει το
ελάχιστο όριο. Ι. Στ. Βέργος: Είναι σωστά γραμμένο το
άρθρο γιατί ο αριθμός αυτός είναι ο ελάχιστος αριθμός
για ύπαρξη σωματείου. Ηλ. Μπόρας: Πρότεινε τα θέματα
επιπλέον ημερήσιας διάταξης να μην συζητούνται στο
τέλος της Γ.Σ. όπως αναγράφεται στο παρόν άρθρο του
προτεινόμενου καταστατικού αλλά αυτό να καθορίζεται
από τη ΓΣ. Η Γενική Συνέλευση ψήφισε την τελευταία
πρόταση και απέρριψε τις προηγούμενες.

ΑΡΘΡΟ 14  Διατυπώθηκε πρόταση για διόρθωση στον
χαρακτηρισμό της Τακτικής Γ.Σ κάθε δύο χρόνια ως
εξής: Τακτική- Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. Ψηφίστηκε η πρό-
ταση.

ΑΡΘΡΟ 15. Διατυπώθηκε πρόταση για διόρθωση στον
χαρακτηρισμό της ΓΣ στο μέσον της διετίας ως Ενημε-
ρωτικής ως εξής: Τακτική Γ.Σ.  Ψηφίστηκε η πρόταση με
την προσθήκη: “Σε κάθε περίπτωση, κάθε Αύγουστο το
ΔΣ οφείλει να οργανώνει μία ενημερωτική συγκέντρωση-
συζήτηση των πατριωτών στο χωριό”.

ΑΡΘΡΟ 17  Ο πρόεδρος του ΔΣ διάβασε γραπτή πρό-
ταση του Θάνου Μπόρα: Πρότεινε να μετέχει αριστίνδην
στο ΔΣ του Συνδέσμου ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμ-
βουλίου του χωριού.

Ι. Μπόρας: Είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα νομικό εάν
είναι χωρίς ψήφο. Στην περίπτωση δικαιώματος ψήφου,
μπορεί να δημιουργηθεί περιπλοκή και το θέμα χρειάζε-
ται ιδιαίτερης προσοχής. Κ. Δάρας: Πρότεινε να συμμε-
τάσχει ο Πρόεδρος του Τ.Σ. ως υποψήφιος στις αρχαι-
ρεσίες. Χρ. Μαραγκός: Πρότεινε να συμμετάσχει ο πρό-
εδρος στο Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.  Η Γ.Σ. ψήφισε
την τελευταία πρόταση, που διατυπώθηκε ως εξής: “Στο
ΔΣ μπορεί να συμμετέχει ο Πρόεδρος του ΤΔ του χω-
ριού, χωρίς δικαίωμα ψήφου, αφού το δικαίωμα ψήφου
μπορεί να δημιουργήσει νομικά προβλήματα. Θα ήταν
ευεργετικό για το χωριό και το Σύνδεσμο αν ο πρόεδρος
η/και μέλη του ΤΔ του χωριού μετείχαν στο ψηφοδέλτιο
των αρχαιρεσιών”. Στο άρθρο αυτό προστέθηκε σχετικά
με τις επιτροπές και το εξής: Στις επιτροπές που το ΔΣ
θα ορίζει με κάθε λεπτομέρεια δικαιώματα και υποχρε-
ώσεις, μπορούν να μετέχουν και άτομα εκτός ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 18
Χρ. Μαραγκός: Είπε ότι προτείνεται  ανώτερο ποσό

δαπάνης για κάθε έργο χωρίς την έγκριση της Γ.Σ. το
ποσό των 5.000,00 ευρώ για καλύτερη διαχείριση των
οικονομικών.

Κ. Παγκράτης: Πρότεινε το εν λόγω ποσό να οριστεί
στις 3.000,00 ευρώ. Ι. Στ. Βέργος: Πρότεινε μεγαλύτερο
ποσό για ευκολότερες διαδικασίες και πρόσθεσε ότι
όλοι είμαστε ευυπόληπτοι,  αφού μας εκλέγουν οι πα-
τριώτες. Γ. Δ. Βέργος: Πρότεινε το μέγιστο ποσό να
οριστεί στις 10.000,00 για ευκολότερη λειτουργία του
ΔΣ και της πορείας των έργων.

Το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία και υπερψηφίστηκε η
πρόταση για μέγιστο ποσό δαπάνης στις 10.000,00 ευ-
ρώ και μόνο για επείγοντα έργα που δεν υπάρχει δυνα-
τότητα να αποφασίσει η ΓΣ. Ο Κ. Παγκράτης διαφώνησε
γιατί έτσι είπε το ΔΣ διαχειρίζεται όλη τη περιουσία του
Συνδέσμου και ζήτησε να γραφτεί στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 19 Η  Γ.Σ. ψήφισε το άρθρο με την προσθήκη
στο τέλος “ή εξουσιοδοτημένο μέλος του ΔΣ”.

ΑΡΘΡΟ 21
Ι. Στ. Βέργος: Πρότεινε η ανάληψη χρημάτων από το

λογαριασμό του Συνδέσμου στη Τράπεζα να μπορεί να
γίνεται “ανά δυάδες” από τα μέλη του ΔΣ με σχετική
απόφαση του ΔΣ. Δηλαδή ο Πρόεδρος και ο Ταμίας, ο
αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας κλπ. υπογράφοντες
και οι δύο στην Τράπεζα, για καλύτερη εξυπηρέτηση. Ο
Χρ. Μαραγκός διατύπωσε την άποψη πως είναι ποιό

σωστό για μεγαλύτερη διασφάλιση των οικονομικών του
Συνδέσμου, η ανάληψη χρημάτων από την τράπεζα να
γίνεται μόνο από τον πρόεδρο και τον ταμία, ή τον πρό-
εδρο και τον γραμματέα και με την προϋπόθεση πως έχει
ληφθεί σχετική απόφαση που έχει καταχωρηθεί στα πρα-
κτικά του ΔΣ, χωρίς να απαιτείται πρακτικό ΔΣ για την
Τράπεζα. Κ. Δάρας: Μέχρι τώρα, είπε, δεν υπήρχε πρό-
βλημα και φτάνουν δυο δυάδες γιατί με πρακτικό του
Δ.Σ. η διαδικασία αργεί πολύ. Η Γ.Σ.  ψήφισε την παρα-
πάνω πρόταση για τις δύο δυάδες.

ΑΡΘΡΟ 24
Ηλ. Μπόρας: Πρότεινε η Εξελεγκτική Επιτροπή να ε-

λέγχει γενικότερα τις αποφάσεις του Δ.Σ. και όχι μόνο
στα οικονομικά. Χρ. Μαραγκός: Βρήκε ενδιαφέρουσα τη
πρόταση. Ι.  Μπόρας: Είπε πως δεν είναι σωστό να
μεταφερθούν δικαιώματα της Γ.Σ. σε μια τριμελή επιτρο-
πή που, καθήκον της είναι ο έλεγχος της οικονομικής
διαχείρισης.

Η Γενική Συνέλευση  απέρριψε  την πρόταση και ψήφι-
σε το άρθρο ως έχει στο προτεινόμενο καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 25
Ηλ. Μπόρας: Πρότεινε να προβλεφθεί η περίπτωση

στο μέλλον για συμμετοχή στις εκλογές για α-
νάδειξη ΔΣ του Συνδέσμου και δευτέρου ψηφο-
δελτίου όπου θα πρέπει να εφαρμοστεί απλή
αναλογική. Χρ. Μαραγκός: Από όσο γνωρίζω,
δεν εφαρμόζεται τέτοια εκλογική διαδικασία σε
πολιτιστικούς συλλόγους και σε μια τέτοια πε-
ρίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος να μεταβληθεί ο
Σύνδεσμος ακόμα και σε πεδίο πολιτικής αντι-
παράθεσης. Πρόεδρος Γ.Σ.: Είπε ότι ένας σύλ-
λογος δεν είναι πολιτικό κόμμα,  το ψηφοδέλτιο
είναι κοινό και μετράνε οι σταυροί. Γ. Δ. Βέρ-
γος: Παρατηρείται, είπε, σε κάθε εκλογή η αδυ-
ναμία συμπλήρωσης του κοινού ψηφοδελτίου,
πόσο μάλλον να γίνουν περισσότερα.  Η Γενική
Συνέλευση  απέρριψε  την πρόταση και ψήφισε
το άρθρο ως έχει στο προτεινόμενο καταστατι-
κό.

ΑΡΘΡΟ 26
Κ. Κωνσταντόπουλος: Πρότεινε να μην γί-

νουν αλλαγές στο ισχύον καταστατικό γιατί κα-
λύπτει και την ιστοσελίδα και δεν χρειάζονται
επιτροπές. Χρ. Μαραγκός: Υποστήριξε την θε-

σμοθέτηση επιτροπών, με σαφή δικαιώματα και υποχρε-
ώσεις, για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας, της εφη-
μερίδας και του Πολιτιστικού Κέντρου, ώστε να αποφευ-
χθούν δυσλειτουργίες, που υπάρχουν σήμερα στη δια-
χείριση αυτών των μέσων.  Κ. Δάρας: Θεσμοθετούμε ένα
όργανο, είπε, για την εύρυθμη λειτουργία των μέσων του
Συνδέσμου. Ι. Μπόρας: Συμφώνησε στην θεσμοθέτηση
επιτροπών που θα έχουν αυτό το ρόλο. Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ. διάβασε τις γραπτές προτάσεις του Χρ. Δημητρό-
πουλου: Πρότεινε να μην γίνει καμία αναφορά στο άρ-
θρο 26 για την ιστοσελίδα ούτε να συμπεριληφθούν  κα-
νονιστικές ρυθμίσεις στο καταστατικό παρά μόνο στο
άρθρο 3 να αναφερθεί μαζί με την εφημερίδα στα μέσα
για την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου. Ηλ. Μπό-
ρας: Εξέφρασε την άποψη ότι δεν δημοσιεύεται ότι πρέ-
πει στην εφημερίδα και πρότεινε να δημοσιεύονται κεί-
μενα όλων των μελών με την υπογραφή τους. Ανυπόγρα-
φα άρθρα να εκφράζουν τα όργανα του Συνδέσμου και
να δημοσιεύονται μόνο με απόφαση του οργάνου αυτού.
Διαμαρτυρήθηκε ξανά για το δημοσιευμένο άρθρο του κ.
Νικολακόπουλου και επεκτάθηκε σε ιστορικά γεγονό-
τα.

Παρατηρήθηκε έντονη ατμόσφαιρα και ο Πρόεδρος
της Γ.Σ . ζήτησε να επανέλθει η τάξη και η ηρεμία, συνέ-
στησε δε στα μέλη να μην βγαίνουν εκτός θέματος. Η
Γ.Σ. τελικά δέχτηκε τη διόρθωση επί του σχεδίου και
πρότεινε την εξής διατύπωση του άρθρου: “Καθένα
από αυτά θα διοικείται από τριμελή ή πενταμελή επι-
τροπή που θα εκλέγεται από το εκάστοτε ΔΣ. Η ίδια
επιτροπή μπορεί να διοικεί δύο ή και τα τρία όργανα”.
Επίσης δέχθηκε πως η τελική ευθύνη για οτιδήποτε
δημοσιεύεται στη εφημερίδα ή αναρτάται στην ιστοσε-
λίδα του Συνδέσμου, ανήκει στο ΔΣ. Ψήφισε κατά τ’
άλλα το άρθρο ως έχει στο προτεινόμενο καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 27.
Κ. Κωνσταντόπουλος: Εξέφρασε την διαφωνία του

ως προς τον τρόπο λειτουργίας  του Πολιτιστικού Κέ-
ντρου και ειδικότερα για το κιόσκι προβληματίστηκε τι
κατάσταση θα επικρατεί εκεί. Χρ. Μαραγκός: Απάντη-
σε ότι η λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου και ιδιαί-
τερα του κιόσκι είναι πολύπλοκο, ευαίσθητο και δύ-
σκολο ζήτημα. Θα ρυθμιστεί, είπε, από τον Κανονισμό
λειτουργίας τον οποίο θα επεξεργαστεί το ΔΣ, αφού
λάβει υπόψη του τη γνώμη των Τοπικών Αρχών, τους
όρους του παραχωρητηρίου και τις συνθήκες του χω-
ριού και την επί τόπου εμπειρία το καλοκαίρι που πιθα-
νότατα θα γίνουν τα εγκαίνια. Τον κανονισμό θα φέρει
στην επόμενη ΓΣ για έγκριση. Η Γ.Σ. ψήφισε το άρθρο
ως έχει στο προτεινόμενο καταστατικό.

Αφού ψηφίστηκε κατ΄άρθρο και στο σύνολο το σχέ-
διο του καταστατικού ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Νίκος Τρου-
πής  συνεχάρη τους ομιλητές για τις απόψεις τους και
κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

Ευχαρίστησε ευγενικά όλους τους συμμετέχοντες,
ευχήθηκε υγεία  και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ
Νίκος Τρουπής

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
Μαρίνα Διαμαντοπούλου- Τρουπή

Ο Χ. Αναστασόπουλος, σε πρώτο πλάνο, διατυπώνει όρθιος και με
εκφραστικό τρόπο τις απόψεις του για το καταστατικό (όχι δεν είναι

...πρέφα αυτό που κρατάει στα χέρια του). Στα αριστερά του ο ταμίας Ι.
Χρονόπουλος (...σαν να μετράει χρήματα ) και δεξιά του ο Ι .

Μαραγκός κρατάει το κεφάλι του (γιατί;) και ποιό πίσω ο Ι. Στ. Βέργος
σοβαρός και προβληματισμένος... Ας μην ανησυχεί κανείς. Ο

Σύνδεσμος “κρατάει γερά στα πόδια του”.

ΕΞΟΔΑ ΑΠΌ 17.2.2010 ΕΩΣ 22.4.2010
98-99 Eφημερίδα Αρτοζήνος .................. 602,1
100-101 ΔΕΗ-ΟΤΕ ......................................... 68,6
102 Χαρτικά ........................................... 2,35
103-105 Βοήθημα σε  οικογένεια (Π.ΚΟΜΝ.) 600
104 Παγγορτυνιακή .................................. 50
106 Καπετάνιος Ανδρέας (Πόμολα) ... 88,50
107 Τακβοριάν οε (Πινακίδα γραφείου) .. 70
108 Ι.Σ.Σκλαβενίτης ............................... 45,3
109 Σμαρέδας  (Στεφάνι για Η.Χειμώνα) 120
110,111 Παναγόπουλος Φώτης

(Επίτροπος Αγίου Κων/νου
προσφορές στη μνήμη Η.Χειμώνα) .. 800

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ........................... 2.446,76

Ε Σ Ο Δ Α  ΑΠΟ 17.2.2010 ΕΩΣ 22.4.2010
730 ΑΝΩΝΥΜΟΣ (για οικογ. Κομνηνού) ....... 30
1222 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝ. ..... 50
1311 ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. Μνήμη Η. Χειμώνα 50
1209 ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠ. ........................

Μνήμη  Η.Χειμώνα. ................................ 50
1223 ΒΕΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚ ....................... 30
1224 ΒΕΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚ ...........................

Μνήμη Η.Χειμώνα για Αγ.Κων/νο ........... 50
1401 ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ..............................

Μνήμη Η.Χειμώνα ................................. 100
1212 ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ .....................

Μνήμη Η.Χειμώνα ................................... 50
1213 ΒΕΡΓΟΥ Ι.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ιατρός) ...............

Μνήμη Η.Χειμώνα ................................... 50
1274 ΓΚΟΥΤΗΣ Κ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ............................

Μνήμη Τάσου Μπόρα ............................ 50
1273 ΓΚΟΥΤΗ-ΧΕΙΜΩΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ...................

Μνήμη αδελφού της Η.Χειμώνα ............ 100
1242 ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ  ΝΙΚ. .......................

Μνήμη Η.Χειμώνα σε Αγ.Κωννσταντίνο 150
1241 ΔΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. ........................

Μνήμη Η.Χειμώνα σε Αγ.Κωννσταντίνο 100
1206 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .......... 40
1217 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘ. ....... 30
1219 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΘ. ... 30
1214 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ................. 30
1310 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Αυστραλία) ..

Μνήμη Η.Χειμώνα ................................... 70
1230 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓ .................

Μνήμη Η.Χειμώνα ................................. 100
725 ΚΟΥΚΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ..................... 50
726 ΚΟΥΚΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .........................

Μνήμη Η.Χειμώνα ................................. 100
1228 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ... 30
1305 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜ. .......

Μνήμη θείου της Η.Χειμώνα ................. 100
1207 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝ. .... 50
1210 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ............................

Μνήμη Η.Χειμώνα ................................. 100
1216 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝ. ............... 100
1225 ΜΠΟΡΑ ΑΛΗΦΕΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ .............. 30
1211 ΜΠΟΡΑΣ ΗΛΙΑΣ - ΝΤΟΡΟΣ ........................

Μνήμη Η.Χειμώνα ................................. 100
1221 ΜΠΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ. ...................

Μνήμη Η.Χειμώνα ................................. 100
724 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ...................

Μνήμη Η.Χειμώνα ................................. 100
1240 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ Γ. ...........

Μνήμη Η.Χειμώνα σε Αγ.Κωννσταντίνο .. 50
1227 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓ. .................. 50
1239 ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ..............

Υπέρ οικογ. Κομνηνού ........................... 50
1229 ΡΟΥΣΙΑ ΑΙΚ. ........................................... 60
1226 ΡΟΥΣΙΑ ΠΕΝΕΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ...................... 20
1220 ΣΤΡΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓ. .................... 40
1306 ΣΧΙΖΑΣ Κ. ΒΑΣΙΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ

και ΦΑΝΗ στη Μνήμη του πατέρα τους: 300
1218 ΣΧΙΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤ. ..................... 30
1205 ΤΟΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ................................... 2
1309 ΤΡΟΥΠΗΣ Γ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Γιωργιού) ...... 60
1208 ΤΡΟΥΠΗΣ Ν.ΘΕΟΔΩΡΟΣ(Γκράβαρη) ... 100
1215 ΤΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣΤ. ................. 30
1231 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛ. .............

Μνήμη Η.Χειμώνα σε Αγ.Κωννσταντίνο .. 50
1236 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ. .....................

Μνήμη Η.Χειμώνα σε Αγ.Κωννσταντίνο .. 50
1232 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ..................

Μνήμη Η.Χειμώνα σε Αγ.Κωννσταντίνο .. 50
1238 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝ. ...............

Μνήμη Η.Χειμώνα σε Αγ.Κωννσταντίνο 100
1233 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΗΛ. ....................

Μνήμη Η.Χειμώνα σε Αγ.Κωννσταντίνο .. 50
1234 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛ. ............

Μνήμη Η.Χειμώνα σε Αγ.Κωννσταντίνο .. 50
1237 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΗΛ. ................

Μνήμη Η.Χειμώνα σε Αγ.Κωννσταντίνο .. 50
1235 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΛ. ......

Μνήμη Η.Χειμώνα σε Αγ.Κωννσταντίνο .. 50

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ....................... 3.262
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Ι.Ν. Κοίμησις Θεοτόκου Σέρβου Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Σέρβου

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟY ΜΑΣ  ΚΕΝΤΡΟY

Την άνοιξη του 1996, η τότε κοινότητα 
Σέρβου  απέκτησε από δωρεά το ½ 

του οικοπέδου, στη θέση του οποίου σήμερα 
βρίσκεται η «αίθουσα-αποθήκη», ή όπως 
συνηθίσαμε να το λέμε «Πολιτιστικό Κέντρο 
Σέρβου». Το οικόπεδο αυτό το πρόσφεραν 
τα τέσσερα παιδιά (Κώστας, Μάριος, Γιώρ-
γος και Ανδρέας) του αείμνηστου πατριώτη 
στρατηγού Ευθυμίου Δημητρόπουλου, στη 
μνήμη του πατέρα τους, «...ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ 
ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟ-
ΤΗΤΑΣ ΣΕΡΒΟΥ...», όπως χαρακτηριστικά 
αναγράφεται στο συμβόλαιο. Η υπογραφή 
του συμβολαίου, από πλευράς Κοινότητας, 
έγινε από τον τότε πρόεδρο Γεώργιο Ν. 
Λιατσόπουλο, παρουσία εκπροσώπων του 
Συνδέσμου, πρόεδρος του οποίου ήταν ο 
Ηλίας Θ. Γιαννακόπουλος. 
Δύο χρόνια αργότερα, την άνοιξη του 1998, 

ο Σύνδεσμος αγόρασε το άλλο μισό οικόπεδο. 
Τα σχέδια για την αγορά έκανε ο Παύλος 
Ευστ. Δάρας και το συμβόλαιο υπέγραψε ο 
πρόεδρος του Συνδέσμου Ν. Ι. Μαραγκός. 
Στο 117 φ. του Αρτοζήνου αναγράφεται 
πως για την αγορά αυτή (4.000.000 δρχ.) 
πρόσφεραν από ένα εκατομμύριο δραχμές ο 
πρόεδρος Ν. Ι. Μαραγκός και ο πρώην πρόε-
δρος Στάθης Δάρας. 200.000 δρχ. πρόσφερε 
ο Θάνος Μπόρας και από 100.000 δρχ. οι 
Στρίκος Ι. Χαράλαμπος, Στρίκος Ι. Αθανά-
σιος, Κλεισούρας Σπύρος, Παπαντωνίου-
Δάρα Ελένη και ο Γεωργακόπουλος Τάσος. 
Από 50.000 δρχ. πρόσφεραν οι  Δάρας Α. 
Ιωάννης, Κωνσταντόπουλος Δ. Ιωάννης, 
Γιαννακόπουλος Ι. Τάκης, Σχίζας Νίκος 
(Κακός), Σχίζας Ιωάννης (Σγούλιας) και 
Δάρας Χ. Γεώργιος. 20.000 δρχ. πρόσφερε 
ο Βέργος Ν. Παναγιώτης και 10.000 δρχ. 
η Γιαννούλα-Δάρα Βαλιανάτου. Στο ίδιο 
φύλλο του Αρτοζήνου αναγράφεται πως ση-
μαντικό ρόλο στην όλη κοπιώδη προσπάθεια 
αγοράς του οικοπέδου έπαιξε ο Γιάννης Μ. 
Ρουσιάς.
Την ίδια χρονιά της αγοράς έγινε η κατε-

δάφιση της παλιάς οικίας, επειδή υπήρχε 
κίνδυνος κατάρρευσης. Δέκα χρόνια μετά 
(άνοιξη 2006), ο Δήμος Ηραίας (με τη νέα 
διάταξη Δήμων και Κοινοτήτων το οικόπεδο 
ανήκει στο Δήμο) πήρε απόφαση να συνεχί-
σει τις εργασίες (είχαν πέσει οι κολόνες  του 
ισογείου από το Δήμο) για την επέκταση της 
πλατείας. Το έργο κατασκευής του τσιμέντινου 
σκελετού ανέλαβε ο πατριώτης μηχανικός και 
εργολάβος Θανάσης Π. Σχίζας.
Την άνοιξη του 2007 ο Σύνδεσμος ζήτησε 

να του παραχωρηθεί ο χώρος κάτω από την 
πλατεία για να τον διαμορφώσει σε «αίθουσα-
αποθήκη» πολλαπλών χρήσεων για τις πολιτι-
στικές και κοινωνικές ανάγκες του Συνδέσμου 
και του Δήμου (επιστολή αείμνηστου προέ-
δρου Ηλία Χειμώνα/25 Απριλίου). Πράγματι 
ο Δήμος ανταποκρίθηκε και μετά εισήγηση 
του πατριώτη αντιδημάρχου Θάνου Μπόρα 
και παρουσία του προέδρου του Τοπικού 
Συμβουλίου Ι. Σχίζα αποφάσισε (28 Μαΐου) να 
παραχωρήσει δωρεάν για 20 χρόνια τον χώρο 
και να επιτρέψει στο Σύνδεσμο να συνεχίσει 
και ολοκληρώσει τις εργασίες.

Τρία χρόνια περίπου χρειάστηκε ο Σύν-
δεσμος (2007-2010) για να ολοκληρώσει 
τις βασικές εργασίες που ήταν απαραίτητες, 
ώστε τον φετινό Αύγουστο να βρεθούμε όλοι 
στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάσουμε την 
«αίθουσα-αποθήκη». 
Οι δυσκολίες και τα προβλήματα στην κα-

τασκευή πολλά και σοβαρά. Όμως η επιμονή 
και το πείσμα των υπευθύνων του Συνδέσμου, 
η συνεχής και αμέριστη οικονομική στήριξη 
του συνόλου σχεδόν των πατριωτών, η 
προσφορά προσωπικής εργασίας πολλών 
Σερβαίων τεχνιτών και η συνεχής επίβλεψη 
και καθοδήγηση του πατριώτη αρχιτέκτονα 
Ι. Αθ.  Μαραγκού, οδήγησαν στο αίσιο απο-
τέλεσμα. 
Η λειτουργία της αίθουσας έχει τις δικές 

της δυσκολίες. Ως δεδομένο θεωρείται πως η 
αίθουσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολι-
τιστικούς σκοπούς και άλλες εκδηλώσεις κοι-
νωνικού χαρακτήρα, όχι όμως για εμπορικούς 
σκοπούς. Στο παραχωρητήριο αναφέρεται 
αυτό με σαφήνεια και με αυτό το σκεπτικό οι 
πατριώτες πρόσφεραν τα χρήματά  τους και τις 
υπηρεσίες τους και η διοίκηση του Συνδέσμου 
προχώρησε στην κατασκευή της. 
Το μικρό κιόσκι πάνω από την έξοδο της 

σκάλας προς την πλατεία, μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί -σύμφωνα με το παραχωρητήριο- για 
την εξυπηρέτηση των θαμώνων της πλατείας. 
Πως θα γίνει αυτό, είναι ζητούμενο. Εμείς ως 
διοίκηση του Συνδέσμου δεν είμαστε ακόμη 
σε θέση αυτή τη στιγμή να πούμε πως ακρι-
βώς μπορεί να λειτουργήσει το κιόσκι, γιατί 
οι δυσκολίες είναι πολλές και ποικίλες. Με 
την ευκαιρία του Δεκαπενταύγουστου και την 
παρουσία πολλών πατριωτών στο χωριό, θα 
συζητήσουμε επί τόπου το πρόβλημα και θα 
αναζητήσουμε την πλέον σωστή λύση, λαμ-
βάνοντας υπόψη όλες της παραμέτρους των 
συνθηκών του χωριού και με αποκλειστικό 
γνώμονα το υπέρτερο και γενικότερο συμφέ-
ρον του χωριού και των πατριωτών.
Είναι αυτονόητο πως σκοπός του Συνδέσμου 

είναι η χρησιμοποίηση της αίθουσας στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό από τους πατριώτες, ώστε η προ-
σφορά τους να «πιάσει τόπο». Αυτό ασφαλώς 
υπό τον όρο πως δεν θα προκληθούν ζημιές 
(πλην εκείνων της φθοράς του χρόνου), ώστε 
να μπορεί να λειτουργεί ο χώρος για πάντα. 
Χρειάζεται δηλαδή να γίνει ένας κανονισμός 
λειτουργίας, που να ορίζει με σαφήνεια κάθε 
λεπτομέρεια χρήσης και διαχείρισης του ΠΚΣ. 
Πιστεύουμε πως η εμπειρία του φετινού καλο-
καιριού και οι συζητήσεις με τους πατριώτες στο 
χωριό, θα βοηθήσουν στη σύνταξη αυτού του 
κανονισμού, που θα τεθεί σε συζήτηση στην 
επόμενη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με 
δέσμευση του ΔΣ στην τελευταία ΓΣ. 
Επειδή η βασική αποστολή του ΠΚΣ, εί-

ναι η προαγωγή του πολιτισμού του τόπου 
μας και η διοργάνωση εκδηλώσεων που θα 
συμβάλλουν και στη σύσφιξη των σχέσεων 
μεταξύ των πατριωτών, θα ήταν ευχής έργο 
αν υπήρχε εθελοντική προσφορά για την 
φροντίδα (καθαριότητα, άνοιγμα-κλείσιμο κλπ) 
του Κέντρου, ιδίως τη θερινή περίοδο, που ο 
πληθυσμός του χωριού αυξάνει σημαντικά.

Ο πατριώτης μας Γιάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος 
της ΓΣΕΕ, επανεξελέγη στη θέση αυτή για μία ακόμη 
θητεία. Ο Σύνδεσμος εκφράζει τα θερμά του συγχαρη-
τήρια και εύχεται στον αγαπητό Γιάννη ευόδωση των 
αγώνων του για τα δικαιώματα των μη προνομιούχων 
εργαζομένων

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
*Το πρωί του Σαββάτου, 14 Αυγούστου 2010 

και ώρα 10.00, θα γίνουν τα εγκαίνια του ΠΚΣ. 
Την κορδέλα, στην είσοδο του Κέντρου, έχει 
κληθεί να κόψει ο Στάθης Δάρας, επί πολλά 
έτη πρόεδρος του Συνδέσμου και με ιδιαίτερα 
σημαντικό συλλογικό έργο. Ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Θ. Τρουπής θα καλωσορίσει τους 
πατριώτες και θα απευθύνει χαιρετισμό στους 
απανταχού της γης Σερβαίους. Θα ακολουθή-
σουν χαιρετισμοί από τους προσκεκλημένους 
του Συνδέσμου και τους Τοπικούς παρά-
γοντες. Θα γίνουν βραβεύσεις σε τέσσερις 
πατριώτες που ξεχώρισαν για την προσφορά 
τους στο Σύνδεσμο και θα ακολουθήσει ομι-
λία για το ιστορικό κατασκευής του Κέντρου 
από το μέλος του ΔΣ Χ. Μαραγκό.  Στη 
συνέχεια θα προσφερθούν ποτά αλλά και 
“νοστιμιές” που θα φτιάξουν οι γυναίκες του 
χωριού και όχι μόνο.  

*Το πρωί της δευτέρας, 
στις 10.00, θα γίνει αντά-
μωμα πατριωτών στην 
“αίθουσα-αποθήκη”, σε 
φιλικό και πατριωτικό κλί-
μα, για ελεύθερη συζήτη-
ση και γενικά ανταλλαγή 
απόψεων πάνω σε διάφορα 
θέματα, συλλογικού κυ-
ρίως ενδιαφέροντος. Ο πρόεδρος Θ. Τρουπής, 
ο αντιπρόεδρος Ι. Ν. Βέργος, ο γραμματέας Ν. 
Τρουπής και ο Ταμίας Ι. Χρονόπουλος θα βρί-
σκονται στο “πάνελ”, πρόθυμοι να απαντήσουν 
στις ερωτήσεις σας. Η συγκέντρωση γίνεται με 
αποκλειστική  ευθύνη του Συνδέσμου και τη 
συζήτηση θα συντονίζει ο πρόεδρος, ο οποίος  
θα απευθύνει και το λόγο. 

*Το απόγευμα της Δευτέρας θα γίνουν δύο 
ομιλίες.  
Η πρώτη θα γίνει 5,30-6,30 με θέμα: “Προ-

σφορά ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ,  
στα 88 χρόνια λειτουργίας του”. Ομιλητής: 

Ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Στάθης 
Δάρας. 
Η δεύτερη (6,30-7,30) θα ακολουθήσει, με 

θέμα:  “Χωριό Σέρβου Αρκαδίας. Ζωή τρεις 
χιλιάδες χρόνια”. Ομιλητής: Ο Σερβαίος υπο-
στράτηγος ε.α. Χρήστος Αθ. Μαραγκός, που 
έχει εντρυφήσει σε θέματα ιστορίας του Τόπου 
μας. Θα παρουσιάσει στοιχεία που για πρώτη 
φορά θα γίνουν γνωστά. 
Μετά τις ομιλίες θα προσφερθούν ποτά και 

γλυκά, υπό τους ήχους 
δημοτικής μουσικής και 
αν κάποιοι έχουν διάθε-
ση, μπορούν να χορέψουν 
και κανά δημοτικό. 
Καλούμε τους απαντα-

χού της γης πατριώτες, 
να τιμήσουν με την πα-
ρουσία τους τις εκδηλώ-
σεις του Συνδέσμου μας. 
Θα προσπαθήσουμε, στα 
πλαίσια των δυνατοτή-
των μας, να κάνουμε το 
καλύτερο δυνατό και να 
ανταποκριθούμε  στις 
προσδοκίες, όσο γίνεται 
περισσότερων  πατρι-
ωτών .  Πρώτη  χρονιά 

φέτος λειτουργίας του Κέντρου θα υπάρχουν 
κάποιες αδυναμίες, γεγονός που πρέπει να το 
συνυπολογίσετε στην κριτική σας. Τις χρονιές 
που θα ακολουθήσουν είναι βέβαιο πως οι 
εκδηλώσεις θα είναι καλύτερα οργανωμένες. 
Είναι αυτονόητο πως ο Σύνδεσμος αντλεί τη 
δύναμή του  από τη συμπαράσταση και τη 
συνδρομή (οικονομική και όχι μόνο) όλων των 
πατριωτών. Ας βοηθήσουμε όλοι τον Σύνδεσμο 
που έχει προσφέρει πολλά στον τόπο μας, με 
την ελπίδα πως θα συνεχίσει να προσφέρει 
περισσότερα στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση 
το χωριό μας τον έχει ανάγκη. 

Εργασίες στο Πολιτιστικό Κέντρο
Στη συνέχεια των εργασιών που αναφέρθη-

καν στο προηγούμενο φύλο του Αρτοζήνου, 
έγιναν επί πλέον και οι εξής εργασίες.

*Ολοκληρώθηκε το βάψιμο με την επιμελημέ-
νη  φροντίδα του πατριώτη μπογιατζή Μήτσιου 
Στρίκου (Στρικοπαναγή). Τον ευχαριστούμε 
όχι μόνο γιατί έκανε καλή δουλειά αλλά και γιατί 
το μεγαλύτερο μέρος της προσωπικής του εργα-
σίας, το πρόσφερε δωρεάν στους πατριώτες.

*Ολοκληρώθηκε η πλακόστρωση της ράμπας. 
Την δουλειά έκανε ο πατριώτης μας Γιάννης 
Ρουσιάς με προσφορά της προσωπικής του 
εργασίας. Ο Σύνδεσμος πλήρωσε τα υλικά και 
τους εργάτες. Μπράβο και στο Γιάννη.

*Παραγγέλθηκαν τα αλουμίνια για τα παράθυ-
ρα και την πόρτα της κάτω αίθουσας, σύμφωνα 
με προγενέστερη απόφαση του ΔΣ. Η δουλειά 
ανατέθηκε στον πατριώτη μας Θεόδωρο Κου-
τσανδριά (εγγονό του Ζευκιλή, από την κόρη 
του Γεωργία), που έχει μεγάλη επιχείρηση με 
σίδερα και αλουμίνια στην Τρίπολη και ο οποίος 
έδωσε την πλέον οικονομική προσφορά, ως 
πατριώτης για τον Σύνδεσμο. Τον ευχαριστούμε 
πάρα πολύ.  ΄Ετσι ολοκληρώνονται σχεδόν οι 
εξωτερικές εργασίες στο κτίριο και προστατεύ-
εται τούτο από την είσοδο ζώων κλπ.

*Μεταφέρθηκαν στο χωριό για το Πολιτιστι-
κό Κέντρο 65 πτυσσόμενες καρέκλες, όλα τα 
απαραίτητα φωτιστικά και ένα ψυγείο. Για την 
προμήθειά τους σε οικονομικές τιμές, μας βοή-
θησε ο πατριώτης Τάκης Ρουσιάς, ο οποίος τα 
μετέφερε επί πλέον στο χωριό, δωρεάν για το 
Σύνδεσμο. Πλέον αυτών θα προσφέρει δωρεάν 
και θα τοποθετήσει μικροφωνική εγκατάσταση. 
Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ο Τάκης έχει δύο 
καταστήματα με ηλεκτρικές- ηλεκτρονικές συ-
σκευές και εντοιχιζόμενα  έπιπλα στο Ίλιον και 

στο Περιστέρι. 
*Με φροντίδα του Γ. Δ. Βέργου εστάλησαν 

στο χωριό διάφορα για το Κέντρο (διαχωριστι-
κό «παράθυρο» του γραφείου από την κύρια 
αίθουσα, κουπαστή για τη σκάλα καθόδου στην 
αίθουσα, εξωτερικά φώτα, αναλόγιο για τους 
ομιλητές και κρεμάστρες, που έφτιαξε ο ίδιος) 
και έγινε συνεννόηση για κατασκευή “βάθρου” 
που πρέπει να τοποθετηθεί στην αίθουσα, 
ώστε οι ομιλητές να βρίσκονται πιο ψηλά από 
τους ακροατές.  Ο Γ. Βέργος έχει αναλάβει 
ακόμη να φτιάξει σε μαρμαρά την μαρμάρινη 
πλάκα που θα εντοιχισθεί στην εσοχή, που έχει 
προβλεφθεί στην μάντρα προς τον κήπο των 
αδελφών Δημητρόπουλου, στη μνήμη Ευθυ-
μίου Δημητρόπουλου και να την μεταφέρει 
στο χωριό.

*Ο υδραυλικός Γιάννης Τσαντίλας (γα-
μπρός του αείμνηστου προέδρου του Συνδέ-
σμου μας  Ηλία Χειμώνα) προσφέρθηκε να 
μεταφέρει στο χωριό κάποια αντικείμενα για 
το Κέντρο και να τοποθετήσει τους νιπτήρες 
και διάφορα αξεσουάρ στα μπάνια.
Για μία ακόμη φορά ευχαριστούμε όλους 

τους πατριώτες, που πρόσφεραν ότι μπο-
ρούσαν για να προχωρήσουν οι εργασίες 
στο Κέντρο. Ευχόμαστε να συνεχίσουν τις 
προσφορές τους και το παράδειγμά τους να 
το μιμηθούν και άλλοι πατριώτες που μέχρι 
σήμερα δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να προ-
σφέρουν.
Παρόλο που τα οικονομικά του Συνδέσμου 

δεν το επιτρέπουν, το ΔΣ τόλμησε να προχω-
ρήσει σε πολλές εργασίες, με το σκεπτικό πως 
οι πατριώτες θα εκτιμήσουν τις προσπάθειές 
του και όσοι έχουν την δυνατότητα και τη 
διάθεση να βοηθήσουν θα το πράξουν.
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ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΩΡΙΟΥ
Με ιδιαίτερη χαρά ενημερωθήκαμε 

πως ο Δήμος ξεκίνησε τη διαδικασία 
για την πλακόστρωση της νέας πλατεί-
ας. Μπράβο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
γι΄αυτό το έργο, που τόσο ανάγκη το είχε 
το χωριό μας.  Με την ολοκλήρωση της 
πλακόστρωσης και των εργασιών στο 
ΠΚΣ διαμορφώνεται πλέον ένα εξαιρετι-
κό περιβάλλον στον προαύλιο χώρο της 
μητρόπολης του χωριού, που αξίζει το 
κόπο να το επισκέπτονται οι πατριώτες 
-και όχι μόνο- και να απολαμβάνουν την 
απέραντη και εξαιρετική θέα προς όλα 
τα σημεία του ορίζοντα, ιδιαίτερα προς 
νότο, που η ορατότητα το καλοκαίρι 
μπορεί να φτάσει μέχρι το Κατάκολο.

Γεννήσεις
 O Αρβανίτης Γιώργος (γιος Δήμητρας 

Σουλελέ) και η σύζυγός του Βασιλική Κοκ-
κίνη απέκτησαν στις 21-06-2010 το πρώτο 
τους παιδί, που είναι κορίτσι. 
Τους ευχόμαστε να τους ζήσει και να το 

δουν όπως επιθυμούν. 

Βαπτίσεις
Ο Δημήτρης Κ. Μαντάς, (γιος της Ντί-

νας Αθ. Παναγόπουλου) και η σύζυγος του 
Κωνσταντίνα, βάφτισαν την κορούλα τους 
και της έδωσαν το όνομα Κωνσταντίνα.

Την Κυριακή 16 Μαΐου 2010 ο Αλέξης 
Σκέντος και η σύζυγος του Μαρία Χρήστου 
Δάρα βάφτισαν στον Ι. Ναό Αγίας Τριάδος Ν. 
Ηρακλείου το αγοράκι τους και του έδωσαν 
το όνομα Στάμος.  Ακολούθησε δεξίωση σε 
κέντρο της περιοχής.
Τους ευχόμαστε να τους ζήσουν τα 

παιδιά και να είναι πάντα ευτυχισμένα 
στη ζωή τους.

Γάμοι
Στη φωτογραφία, που παραλείψαμε από 

προηγούμενο Αρτοζήνο, φαίνεται η Βέρ-
γου  Πηνελόπη, 
κόρη του Ιωάν-
νου Ν. Βέργου 
(Κογκρέσου ) 
και της Ελένης 
Δαμασκηνού με 
τον Μάριο Νου-
νεχή, που πα-
ντρεύτηκαν στις 
28/11/2009 στον 
Ιερό Ναό της Αγί-
ας Παρασκευής, 
Αθηνών.

Χρήστου Παν. Μπόρα και Ρεβέκας 
Πιπιλιού 
Στις 12.6.2010 ο Χρήστος και η Ρεβέκα 

τέλεσαν το γάμου τους στην Α ́  Ελληνική Ευ-
αγγελική Εκκλησία που βρίσκεται στη λεωφ. 
Αμαλίας, απέναντι από την Πύλη Αδριανού. 
Ο Χρήστος είναι εγγονός του Χρήστου 
Μπόρα, που το σπίτι του ήταν δίπλα στο 
κάτω σχολείο. Ο Πατέρας του Παναγής ήταν 
ανιψιός του Παπαναστάση. 

Δημοσθένη Σκυλοδήμου και Χρύσας 
Αδαμοπούλου 

Την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2010 τέλεσαν το 
γάμο τους ο Δημοσθένης, γιος της Ελένης 
Ν. Παπαθωμόπουλου και η Χρύσα, στο 
Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου. Στην τελετή 
παρέστησαν οι οικογένειες των νεόνυμφων, 
στενοί συγγενείς και φίλοι. Μετά το πέρας της 
διαδικασίας παρατέθηκε γεύμα σε παραλια-
κό κέντρο της περιοχής. Όλοι διασκέδασαν 
με κέφι και ευχαρίστηση και ευχήθηκαν τα 
καλύτερα στο νέο ζευγάρι.Ο Δημοσθένης 
εργάζεται στην Τράπεζα και η Χρύσα στο 
Υπουργείο Οικονομικών.

Νικολάου Ι. Δάρα και Γιούλης Συκιώτη 
Το Σάββατο 26 Ιουνίου 2010 τέλεσαν 

το γάμο τους ο 
Νίκος, οικονομο-
λόγος, μετά της 
δημοσιογράφου 
Γιούλης (Αναρ-
γυρής) στο πα-
ρεκκλήσιο  του 
Αγίου Ιωάννου, 
επί του ομώνυ-
μου λόφου στην 
Αρτέμιδα (Λού-
τσα) Αττικής. Στο 
μυστήριο παρέστησαν οι οικογένειες των 
νεονύμφων, συγγενείς  και φίλοι. Μετά την 
τελετή οι νεόνυμφοι δεξιώθηκαν τους καλε-
σμένους σε γνωστό “ΚΤΗΜΑ” της περιοχής 
και η διασκέδαση κράτησε μέχρι τις πρωινές 
ώρες.

Σωτήρη Δ. Σχίζα και Κασσιανής Τρυ-
φιάτη.
Την Παρασκευή 7 Μαΐου 2010, στον Ι. Ναό 

Προφήτη Ηλία Αχαρνές, με Ιερέα τον συμπα-
τριώτη μας Παπα-Λιά Κωνσταντόπουλο, 
τελέστηκε ο γάμος του Σωτήρη και της Κασ-
σιανής.  Μετά το γάμο ακολούθησε δεξίωση 
και γλέντι σε κέντρο της Πάρνηθας.

Ο Σύνδεσμος εύχεται στους νεόνυμ-
φους να είναι πάντα μονοιασμένοι και 
να ζήσουν όλη τους τη ζωή με χαρά και 
ευτυχία.

Θάνατοι
• 24-5-10: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΗΛΙΑ ΣΤΡΙΚΟΥ, 90 ετών 

• 24-6-10: ΜΑΡΙΚΑ ΣΥΖ. ΕΥΘ. ΒΕΡΓΟΥ, 83 ετών.

Έφυγε από τη ζωή, πλήρης ημερών, η Χρυ-
σούλα, σύζυγος Ηλία Στρίκου. Η εξόδιος 
ακολουθία έγινε την 25η Μαΐου 2010, από το 
Νεκροταφείο Παλαιού Φαλήρου. Η Χρυσούλα 
γεννήθηκε στου Σέρβου το 1920. Μητέρα 
της ήταν η Χριστίτσα, κόρη του Νικολάκη 
Β. Μαραγκού και πατέρας της ο Γεώργιος 
Μπόρας. Ήταν αβάπτιστη όταν πέθανε η 
μητέρα της (την επόμενη χρονιά), γι΄αυτό πήρε 
το όνομά της.  Ο πατέρας της παντρεύτηκε 
ξανά και απέκτησε δύο ακόμη κορίτσια και 
ένα αγόρι. Στην Αθήνα ήρθαν όταν η Χρυσούλα 
ήταν 3-4 ετών και έμειναν στα Άνω Πετράλω-
να. Παντρεύτηκε το Δεκέμβριο του 1944 με 

τον Ηλία Παρ. Στρίκο (απεβίωσε το 2000), ο 
οποίος ήταν έμπορoς και έμειναν στο Παλαιό 
Φάληρο. Απέκτησαν δύο εξαιρετικά αγόρια, 
τον Παρασκευά, που έφυγε από τη ζωή την 
περισυνή χρονιά και το Γιώργο, που είναι 
έμπορος στην Αθήνα. Η ίδια ήταν μοδίστρα 
και εργαζόταν στο σπίτι της στο Π. Φάληρο.  
Στο χωριό πήγαινε πολύ συχνά με τον Ηλία 
και τα πρώτα χρόνια που τα παιδιά της ήταν 
μικρά έμενε τα καλοκαίρια αρκετούς μήνες. 
Εκεί έχουν αγοράσει το σπίτι του “Πελιτζή”. 
Η Χρυσούλα ήταν άνθρωπος  με ξεχωριστή 
ευγένεια, πολύ καταδεκτική και πάντα με το 
χαμόγελο στα χείλη.

Έφυγε από τη ζωή η Μαρίκα, σύζυγος 
του  Θύμιου Βέργου (Μητροβέργου), από 
το χωριό. Ζούσαν στη Σκάλα Λακωνίας για 
πολλά χρόνια. Απέκτησαν τρία παιδιά (Πα-
ρασκευά, Γιώργο και Θεοδωρούλα), καλά 
αποκατεστημένα, εγγόνια και δισέγγονα. 
Η εκλιπούσα ήταν λάτρης του χωριού μας, 

που το επισκεπτόταν πολύ συχνά και τακτική 
αναγνώστρια της εφημερίδας μας ΑΡΤΟΖΗ-
ΝΟΣ. Την εξόδιο ακολουθία παρακολούθησαν 
πολλοί συγγενείς και φίλοι.
Στη μνήμη Μαρίκας μας έστειλαν το πα-

ρακάτω κείμενο:
“Αγαπημένη μας θεία Μαρίκα, έφυγες από 

τη ζωή και θα σε θυμόμαστε σαν μια καλοκά-
γαθη στοργική μητέρα, καλή σύζυγο και πάντα 

με το χαμόγελο στα χείλη. Αξιώθηκες με τη 
βοήθεια του Θεού να χαρείς τα καλά αποκα-
τεστημένα σου παιδιά, τον Παρασκευά, το 
Γιώργο, τη Θεοδωρούλα, τα εγγόνια σου 
και δισέγγονά σου.
Αγαπημένη θεία όλοι εμείς συντετριμμένοι  

ψελλίζουμε μια προσευχή. « Ας είναι ελαφρύ 
το χώμα της Σκάλας που σε σκεπάζει.»  Στο 
θείο Θύμιο, στα παιδιά της, και εγγόνια της, 
και στα αδέλφια της, εκφράζουμε τα θερμά 
μας συλλυπητήρια.

 Τα ανίψια σου,  Σπύρος και Έφη Κλει-
σούρα”
Στη μνήμη της Μαρίκας ο σύζυγός της Θύ-

μιος πρόσφερε στο Σύνδεσμο 200 ευρώ

• 6-7-10: ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, 48 ετών
Έφυγε νέος από τη ζωή ο Αντώνης, σύ-

ζυγος της Ευσταθείας Δημ. Κουτσανδριά 
( Ντούρου). Ήταν σωστός οικογενειάρχης 
αγαπητός στο χωριό, του οποίου ήταν και 

τακτικός επισκέπτης . Τα δυο του παιδιά περ-
νούσαν πολλές μέρες του καλοκαιριού στο 
χωριό.  Η ταφή του έγινε την επομένη μέρα 
στο νεκροταφείο Αγ. Δημητρίου  Μπραχάμι.

• 6.7.2010: ΚΑΤΣΙΑΠΗ 
Κ. ΣΕΒΑΣΤΗ, 81 ετών

Έφυγε από τη ζωή η Σεβαστή. Η εξόδιος 
ακολουθία έγινε την επομένη στο κοιμητήριο 
της Παλλήνης. Η Σεβαστή ήταν σύζυγος του 
Κώστα Κατσιάπη, που έφυγε από τη ζωή στις 
1-11-09. Ο μπάρμπα-Κώστας ήταν τακτικό 
και δραστήριο μέλος του Συνδέσμου μας και 
έχει προσφέρει διάφορα αντικείμενα, από 
μακροχρόνιες συλλογές  που έκανε, για το μελ-
λοντικό μουσείο του χωριού, που προβλέπεται 
να γίνει στον ισόγειο χώρο του Πολιτιστικού 
Κέντρου. Το ζεύγος απέκτησε τέσσερα παιδιά 
που σπούδασαν και πρόκοψαν στη ζωή τους. 
Τον Ανδρέα, καθηγητή θεολογίας, την Τασία, 
νοσηλεύτρια, τη Νίκη, καθηγήτρια Φυσικής και 
τη Βαρβάρα, πτυχιούχο ΤΕΙ.

• 9.7.2010: ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Ι. ΦΩΤΙΟΣ, 81 ετών

Έφυγε από τη ζωή στον Καναδά όπου 
ζούσε. Εκεί  ξενιτεύτηκε από μικρός και προ-
όδευσε πάρα πολύ, στην μακρινή και μεγάλη 
αυτή χώρα. Ήταν το τέταρτο παιδί του “Λια-
τσιόγιαννη” (Νίκος, Ελένη, Ηλίας, Φώτης 
και Παρασκευάς). Παντρεύτηκε την Κατίνα 
Βλαχογιαννακοπούλου και απέκτησαν δύο 
κόρες, την Ευγενία και την Ντίνα.

Το  ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει τα 
συλλυπητήριά του στις πέντε οικογένει-
ες των  εκλιπόντων και εύχεται ο θεός 
να τους δίνει κουράγιο, να ζήσουν και 

να τους θυμούνται.

Ευχαριστήριο από την οικογένεια 
 Ηλία Χειμώνα

«Σας ευχαριστούμε θερμά, 
για τη συμμετοχή σας στο βαρύτατο 

πένθος μας, για τo θάνατο του πολυαγα-
πημένου μας ΗΛΙΑ»      

Η οικογένειά του

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
*Στη μνήμη του πατέρα τους, Κων-

σταντή Βασ. Σχίζα, ο οποίος απεβίω-
σε στις 26 Μαρτίου 2010, τα παιδιά 
του Βασίλης, Φωτεινή, Γιώργος και 
Γιάννης πρόσφεραν στο ταμείο της 
Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και 
Μεγαλοπόλεως για ενίσχυση απόρων 
(συσσιτίων) το ποσό των 250,00 ευρώ 
(απόδ. 206/28-4-10) και στο ταμείο 
του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής 
(Σέρβου) το ποσό των 300,00 ευρώ.

***
• Προσφορά από οικογένεια Σωτήρη 

Μπόρα
Εις μνήμη των γονέων του Παναγιώτη 

και Άννας και των εξάδελφων του Ανα-
στασίου Φ. Μπόρα και Παρασκευά 
Ηλ. Στρίκου, η οικογένεια Σωτηρίου 
Μπόρα από την Αυστραλία, προσφέρει το 
ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ, για τις 
ανάγκες του Πολιτιστικού Κέντρου.
Ο Σύνδεσμος εκφράζει τις θερμές του 

ευχαριστίες στον αγαπητό Σωτήρη και 
του εύχεται να είναι πάντα καλά με την 
οικογένειά του. Πολύ θα χαρούμε να τον 
δούμε στο χωριό.

***
• Προσφορά στη μνήμη Ηλία Χειμώνα
ΚΩΝΣΤΑΝΤ/ΛΟΣ Γ. του ΝΙΚ 50 ευρώ.

30-6-2010. Εορτασμός 
Αγίου Ανδρέα στο χωριό

Ο Άγιος Ανδρέας, πολιούχος των 
Πατρών, εορτάζεται κανονικά 
στις 30 Νοεμβρίου. Στο χωριό 

μας έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, 
λόγω καιρικών συνθηκών και έλλειψης 
κατοίκων, να γίνεται ο εορτασμός  στις 
30 Ιουνίου, που εορτάζεται η σύναξη 
των δώδεκα Αποστόλων. Έτσι και φέτος 
πάνω από 50 πατριώτες παρακολούθη-
σαν το πρωί τη λειτουργία στο ιστορικό 
εκκλησάκι και απόλαυσαν το απολυτίκιο 

του Αγίου, από τον καλίφωνο πατέρα Σω-
τήριο και του ψάλτες. “Ως των Αποστό-
λων Πρωτόκλητος, και του κορυφαίου 
αυτάδελφος, τον Δεσπότην των όλων 
Ανδρέα ικέτευε, ειρήνην την οικουμένη 
δωρίσασθαι και ταις ψυχαίς ημών το 
μέγα έλεος “.
Μετά τη θεία λειτουργία ακολούθησε 

“μικρό πανηγυράκι”, στον ωραία διαμορ-
φωμένο προαύλιο χώρο. Ο Γιάννης Ρου-
σιάς, πάντα μπροστάρης, είχε φροντίσει 
να μεταφέρει τραπέζια και καρέκλες και οι 
προκομμένες νοικοκυρές του χωριού είχαν 
φτιάξει πάρα πολλά “καλούδια”, τόσο σε 
φαγητά όσο και σε γλυκά.
Χρόνια πολλά σε όσους συμμετείχαν 

στον εορτασμό και ο Άγιος βοήθειά τους. 
Ευχόμαστε του χρόνου να γίνει κάτι περισ-
σότερο οργανωμένο και να συμμετέχουν  
πολλοί πατριώτες από Αθήνα και άλλες 
περιοχές της χώρας. 
Με την ευκαιρία του εορτασμού αξίζει 

τον κόπο να επισκεφθεί κανείς τα κείμενα 
της ιστοσελίδας που αναφέρονται στην 
ιστορία του Ναού (πιθανότατα αρχίζει από 
τον 4ο ή 6ο αιώνα π.Χ.) και του θρυλικού 
μοναστηριού. 

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΛΙΑΟ πατριώτης Ν. Στ. Σχίζας, o οποίος ασχο-λείται (και με άλλους πατριώτες) με τις εργα-σίες στο εκκλησάκι του Αγιολιά, μας έστειλε το παρακάτω κείμενο: 
"Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαμόρφωσης 

"του χώρου πανηγυριού", στο εκκλησάκι. Ελ-
πίζουμε το φετινό πανηγύρι, με τη συμμετοχή 
των πατριωτών, να είναι καλύτερο από όλα τα 
προηγούμενα. Οι μαντρότοιχοι, κόστους 800 
€, έγιναν με χρήματα που συγκεντρώθηκαν 
στο περισυνό πα-
νηγύρι, με μέριμνα 
του Ι. Ρουσιά «για 
τα όργανα». Για 
την  πλακόστρω-
ση  του  δαπέδου 
δαπάνης 1.300 € 
προσέφεραν 1.000 
€ οι Ηλίας Δ. Κω-
σταντόπουλος 
και Βασίλης Παπαγεωργίου, τους οποίους 
θερμά ευχαριστούμε. Ελπίζουμε η συμμετοχή 
των πατριωτών φέτος να είναι μεγαλύτερη και 
θερμότερη. Αξίζει τον κόπο”.
Το ΔΣ εξέφρασε τα θερμά του συγχα-

ρητήρια στο Νίκο, στο Γιάννη, στον Ηλία, 
στο Βασίλη  και σε όσους ακόμη συνέβα-
λαν στην επισκευή και συντήρηση του 
Ναού και στη διαμόρφωση του χώρου 
πανηγυριού. Ασφαλώς αξίζει τον κόπο να 
επισκεφθούν το εκκλησάκι όσο γίνεται 
περισσότεροι πατριώτες και να γλεντή-
σουν “τ΄Αγιολιός” στο φανταστικό αυτό 
βουνό, με την ατέλειωτη θέα στα τέσσερα 
σημεία του ορίζοντα και με πάμπολλες 
παιδικές αναμνήσεις, πολλών σήμερα 
...συνταξιούχων. 
Ολοι στον Αγιολιά “τ΄Αγιολιού”.



A ρ τ ο ζ ή ν ο ς 3Μάιος-Ιούνιος-Ιούλιος 2010

Ναός "Παναγίας της Σερβιώτισσας” 
στο Στύλο Χανίων

Στο προηγούμενο φ. του Αρτοζήνου δημοσιεύθηκαν δύο 
άρθρα σχετικά με την ονομασία της προστάτιδας Παναγίας 
του χωριού μας ως “Παναγίας Σερβιώτισσας” και την ονο-
μασία του ναού που υπάρχει στο χωριό Στύλος του Δήμου 
Χανίων, ως ναός “Παναγίας της Σερβιώτισσας” ή “Παναγίας 
της Ζερβιώτισσας”. Η άποψη του Χ. Αθ. Μαραγκού είναι 
πως η ονομασία του ναού είναι “Παναγίας της Σερβιώτισσας” 
και ενδεχομένως να υπάρχει σχέση με Σερβαίους που είχαν 
πάει στην περιοχή, η δε άποψη του Β. Σχίζα είναι πως  ο ναός 
ονομάζεται “Παναγίας της Ζερβιώτισσας” και δεν έχει σχέση 
με το δικό μας χωριό. 
Για το θέμα αυτό ο Χ. Αθ. Μαραγκός μας έστειλε το παρα-

κάτω διευκρινιστικό κείμενο: 

“Στην Κρήτη στον Στύλο Χανίων υπάρχει, κατά τας 
γραφάς, ο ναός της Παναγίας της Σερβιώτισσας.  Είναι 
γνωστόν ότι, οι Αρκάδες με τους Κρήτες έχουν μια  
σχέση που υπάρχει για  χιλιάδες χρόνια. Μια σχέση, 
που κυριολεκτικά χάνεται στα βάθη των αιώνων, στους 
μύθους και τους θρύλους  του ελληνικού πολιτισμού. 
Ιδίως στον εκκλησιαστικό χώρο υπάρχουν  αδιά-
σπαστοι ιστορικοί  δεσμοί, αφού στην εκκλησία της 
Ελλάδος υπάρχει σήμερα Μητρόπολη Γόρτυνος και 
Μεγαλοπόλεως, ενώ στην αυτόνομη Εκκλησία Κρήτης 
υπάρχει Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας. 
Υπάρχει λοιπόν το ενδεχόμενο σε εποχές διωγμών 

μετά τον 12ο αιώνα κάποιοι Σερβαίοι διωκόμενοι να 
μετέβησαν στη Κρήτη και να εγκαταστάθηκαν  στην 
εν λόγω περιοχή. 
Η ύπαρξη του ναού της Παναγίας της Σερβιώτισσας 

όπως επισήμως αποκαλείται και όπως υποστηρίζεται 
από πολλές πηγές, (χωρίς αυτό να είναι πλάνη διαδι-
κτυακή) (1) , λογικά πρέπει να ήταν δημιούργημα, 
κτίσμα,  Σερβαίων πιστών, η να ήταν ο Ναός μέσα στον 
οποίο εναπέθεσαν κάποια εικόνα της Παναγίας τους, 
της προστάτιδας τους, της Παναγίας του χωριού τους, 
και από κει ενδεχομένως να προήλθε και η σχετική 
προσωνυμία της Σερβιώτισσας. 
Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα.
Η άποψη  ότι πρόκειται περί λάθους  γιατί το αληθές 

είναι Ζερβιώτισσα δεν είναι δυνατόν  να  ευσταθεί 
γιατί αυτός είναι ο κανόνας, όλες σχεδόν οι εικόνες 
της Παναγίας είναι αριστεροκρατούσες. Η  εξαίρεση 
είναι δεξιοκρατούσα (2). 
Στην  σχετική βιβλιογραφία, στην ιστορία της περιο-

χής, σε φωτογραφίες, στα αξιοθέατα, στα τουριστικά 
φυλλάδια, σε πλήθος ιστοσελίδων,  αναφέρεται ο ναός 
ως Παναγία η Σερβιώτισσα. Επίσης όπως προκύπτει 
από ελληνικά και λατινικά έγγραφα (Μ. Νυσταζο-
πούλου – Πελεκίδου, Βυζαντινά έγγραφα της μονής 
Πάτμου, ΚΒΕ- Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 1980. 
Μαλτέζου Χρ.  Τα Λατινικά έγγραφα του Πατμειακού 
αρχείου, Σύμμεικτα 2, 1970 όπως επίσης και Μετόχια 
μονής Πάτμου του Αρχιμ. Πλάτωνος Κρικρή και … 
MM … Miklosich F. - Muller S, Acta et Diplomata 
Graeca Medii Aevi Sacra et Profana VI Vidobonae 
1860 – 90,   Borboudakis...Borboudakis K, Gallas K, 
Wessel K, Byzantinisches Kreta München 1983 ),  που 
αναφέρονται σε δωρεές προς την Μονή, αναγράφεται 
ότι η Εκκλησία της Παναγίας της Σερβιώτισσας  είναι 
μετόχι της μονής Πάτμου (3).  
Η αναφορά λοιπόν στην Παναγία την Σερβιώτισσα 

δεν είχε σκοπό να υποστηρίξει  ποια Εκκλησία είναι 
η πραγματική και αναγνωρισμένη ως ΣΕΡΒΙΏΤΙΣΣΑ,  
αλλά δεδομένης της δικιάς μας Παναγίας της απ’ αιώ-
νων Σερβιώτισσας, να εξευρεθεί η σχέση που έχει, αν 
έχει,  με τον φερώνυμο ναό του Στύλου.

 Η  απορία, το σχόλιο λοιπόν ήταν: Ποια σχέση μπο-
ρεί να έχει ο Ναός της Παναγίας της Σερβιώτισσας που  
σύμφωνα με την παρατιθέμενη βιβλιογραφία,  υπάρχει 
στην Κρήτη στον Στύλο Αποκορώνου Χανίων,  με το 
ιστορικό χωριό Σέρβου Αρκαδίας, με το χωριό μας”.

 1. Στύλος: Χωριό με βεβαιότητα χρονολογημένο τουλάχιστον στα μέσα 
του 11ου αιώνα. Σε χρυσόβουλό του ο Αλέξιος Α΄, παραχωρεί το χωριό 
στον Όσιο Χριστόδουλο το 1088. Συναντάται και σε αρκετά μεταγενέστε-
ρα έγγραφα, ελληνικά και λατινικά, που αφορούν δωρεές προς τη μονή 
της Παναγίας Σερβιώτισσας, μετόχι της μονής Πάτμου.  Η ύπαρξη της 
μονής της Παναγίας, που χρονολογείται στον 11ο – 12ο αιώνα (βλ. εικ. 25 
– 28), και του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο ίδιο χωριό (χρονολογείται 
στο 1271 - 80[i]), δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας. 

2.  Παλαιότερο δείγμα του  τύπου της δεξιοκρατούσας Οδηγήτριας 
είναΙ η εικόνα της Santa Maria Nuova στη Ρώμη, βλ.  A. G r a b a r , L’ 
age d’ or de Justinien, 1966, pin. 206. Στις αρχές της δεύτερης χιλιετίας 
ξαναβρίσκουμε τον ίδιο τύπο στον Όσιο Λουκά της Λιβαδιάς, E. Diez 
– O. Demus,  Byzantine mosaics in Greece, Cambridge (Mass) 1931…. 
Αναφέρονται κι άλλες περιπτώσεις. 

3. Φαντάκης Ιωάννης. Οι Οικισμοί της Κρήτης κατά την Β΄ Βυζαντινή 
Περίοδο.  Ρέθυμνο 2001

16 Μαΐου 2010. Εκδήλωση Συνδέσμου στις “Γριάς το Σορό”
Την Κυριακή 16 Μαΐου 20210, έγινε 

στο χωριό η προγραμματισμένη εκδήλω-
ση στην τοποθεσία “Γριάς Σoρός”, σε 
ανάμνηση της “Μάχης του Σέρβου”, που 
έλαβε χώρα στις 10-11 Μαΐου 1826, μετα-
ξύ των Σερβαίων και άλλων κατοίκων της 
περιοχής, εναντίον των στρατευμάτων του 
Ιμπραήμ. Το πρωί έγινε θεία λειτουργία 
στον καθεδρικό Ναό του χωριού, “Κοί-
μησης Θεοτόκου” και γύρω στις 11.30 
οι πατριώτες προσήλθαν  στις  “Γριάς το 
Σορό” και άρχισε η εκδήλωση. Ο αγαπητός 
καλλίφωνος ιερέας του χωριού μας, πατέ-
ρας Σωτήριος, έψαλε επιμνημόσυνη δέη-
ση με τον ψάλτη Γιάννη Σχίζα, για όσους 
συμμετείχαν σε εκείνη την νικηφόρο 
μάχη και αναφέρθηκε ονομαστικά στους 
13 πατριώτες που πρωτοστάτησαν: Στον 
ταγματάρχη ΔΑΡΑ ΦΩΤΙΟ, στον λοχία 
ΔΑΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ, στους 
δεκανείς ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΗΛΙΑ, ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΟΠΟΥΛΟ ΗΛΙΑ, ΜΠΑΚΡΑΤΣΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟ και ΠΑΠΑΔΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 
και στους στρατιώτες ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ΠΑΠΑΣΧΙΖΑ ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟ, ΣΜΥΡΝΑΙΟ ΙΩΑΝΝΗ, 
ΣΧΙΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΣΧΙΖΑ ΗΛΙΑ, ΣΤΡΙ-
ΓΚΟ ή ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και 
ΤΡΟΥΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ.
Μετά την δέηση, εψάλη ο Εθνικός 

Ύμνος και ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ. 
Θ. Τρουπής, κατέθεσε στεφάνι στο μνη-
μείο, καλωσόρισε και ευχαρίστησε όλους 
όσους προσήλθαν στην εκδήλωση  και 
υπογράμμισε με έμφαση την αξία ανάλογων 
εκδηλώσεων για τους πατριώτες και τους 

κατοίκους των γύρω περιοχών.  Στη συνέχεια 
ο λόγος δόθηκε στον δήμαρχο Λαγκαδίων 
κ. Κούλη και στο δήμαρχο Δημητσάνας κ. 
Βλάχο, που απηύθυναν  σύντομο χαιρετι-
σμό και ευχές για καλύτερες επιτυχίες στο 
Σύνδεσμό μας. Ακολούθως ο δημοτικός 
σύμβουλος του χωριού μας στο Δήμο Ηραίας 
κ. Θάνος Μπόρας μετέφερε το χαιρετισμό 
του δημάρχου κ. Σταύρου Χριστοπούλου 
και αφού ευχαρίστησε το Σύνδεσμο για την 
πρωτοβουλία της εκδήλωσης, έκανε μια 
μικρή αναδρομή στο ιστορικό κατασκευής 
του μνημείου. Επεσήμανε τον αγώνα του 
αείμνηστου λογοτέχνη Θ. Κ. Τρουπή στην 
δημιουργία αυτού του έργου και την τεχνική 
βοήθεια που πρόσφερε ο ίδιος και ο  Ν. Θ. 
Τρουπής (Αλούπης).  Στη συνέχεια μίλησαν 
για τη μάχη τρία μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου 
(Χ. Ι. Μαραγκός, Ν. Αρ. Τρουπής και Θ. 
Γ. Τρουπής), με κείμενα που επιμελήθηκε 
ο πατριώτης στρατηγός ε.α. Χ. Αθ. Μαρα-
γκός, o οποίος έχει εντρυφήσει επιμελώς 
στο θέμα. 
Είπαν, μεταξύ άλλων, οι ομιλητές:
   *…Ο χώρος που βρισκόμαστε είναι 

γνωστός με το όνομα “της Γριάς ο Σoρός”. 
Ο τόπος που έγινε η ιστορική μάχη είναι 
“της Γριάς το διάσελλο”, που βρίσκεται δύο 
χιλιόμετρα ΝΔ από το σημείο αυτό, νότια 
της «Μακριαρράχης» και βόρεια του χωριού 
Λυκούρεση, ακριβώς στη μέση του χειμάρου 
Γκούρα, όπου σήμερα υπάρχουν τα ερείπια 
του ιερού ναού του Αγίου Γεωργίου. Εδώ, 
πριν από 60 χρόνια, υπήρχε σορός από πέτρες, 
“το ανάθεμα της Γριάς”, που καταστράφηκε 
όταν το 1950 έγινε η διάνοιξη του δρόμου. 
Αρκετά χρόνια αργότερα με πρωτοβουλία του 
λογοτέχνη Θ. Τρουπή και τη βοήθεια άλλων 
πατριωτών, ξανάγινε ο σορός από πέτρες και 
δίπλα φτιάχτηκε το Ηρώο. Έτσι διαμορφώ-
θηκε ο κατάλληλος χώρος και πριν 10 χρόνια 
έγινε για πρώτη και μοναδική φορά η εκδήλω-
ση σε ανάμνηση της “Μάχης του Σέρβου”. Η 
ιστορία της “Γριάς” και ο λόγος που έγινε το 
ανάθεμα, σύμφωνα με την παράδοση,  είναι 

σε όλους γνωστή και δεν υπάρχει λόγος να 
την αναφέρουμε. Στην πραγματικότητα όμως 
η “κακιά Γριά”  φαίνεται πως ήταν δημιούρ-
γημα της φαντασίας των Σερβαίων προγόνων 

μας, που ήθελαν να ενσαρκώσουν στο πρόσω-
πο της τον κακό, τον υπαίτιο, τον κατακτητή, 
τον Φράγκο, τον Βενετό τον Τούρκο... Αυτόν 
που δεν μπορούσαν αμέσως να τιμωρήσουν 
να εκδικηθούν. Και τον καταριόσαντε με αυτό 
τον τρόπο, δημιουργώντας το σχετικό μύθο. 
Οι πέτρες του αναθέματος εμπεριείχαν, εκτός 
του μίσους για τους εχθρούς της Πατρίδας, την 
εκδίκηση για τους αδικοχαμένους πατριώτες 
αλλά και την ελπίδα για την λευτεριά για την 
νίκη. Αυτός ο χώρος μας θυμίζει τις υποδου-
λώσεις τις καταστροφές, τους αγώνες. Μας 
θυμίζει την μάχη της Πρινίτσας, την Μάχη του 

Σέρβου και όλους τους αγώνες του Έθνους, 
όλους τους ήρωες αλλά και τις ηρωίδες του 
ιστορικού χωριού.

*...Η αναφορά του Πλαπούτα, της 12 Μαΐ-
ου προς την Διοικητική Επιτροπή, σχετικά με 
την κατάσταση και την διεξαγωγή της μάχης  
στο διάσελο της Γριάς, αναφέρει μεταξύ των 
άλλων:  “... Καθώς  την δευτέραν πρωί 
απερνώντας εν Σώμα από αυτούς, περί-
που των χιλίων πεζών και ιππέων  εις το 
διάσελον της γριάς, και εκινήσαντες  δια 
τα μέρη τούτα ήλθον εις το Λυκούρεσι  και 
συναντήθηκα με αυτούς  εις του Σέρβου 
από κάτω, με τους οποίους ετουφεκίσθημεν  
και όσον ημπορέσαμε τους αντισταθήκαμε  
πέρνωντας τους  περίπου των πέντε χιλιά-
δων προβά-
των όπου εί-
χαν παρμένα, 
μερικά αλο-
γογελάδια , 
εμποδίζοντας 
ακόμη  και 
όσα άλλα εκ 
του πλησίον 
ημπορούσαν 
να πάρουν. 
Εσκοτώθη-
καν από αυ-
τούς μερικοί, από τους οποίους έμειναν 
τρεις τέσσεροι, και ακολούθως πάλιν 
τουφεκιζόμενοι οι μισοί απέρασαν εις τον 
κάμπον Δημητζάνας. Εγώ δε  μ’ όσους  
περισσοτέρους ιμπόρισα  εις Ζάτουνα, με 
απόφασιν οπού να έλθουν εις Δημητζάνα  
και Ζάτουνα να τους βαρέσωμεν. Αλλ´αυ-
τοί από εκεί οπού ετοποθετήθησαν το 
εσπέραν ανεχώρησαν κατ ευθείαν δια την 
Τριπολιτσά...”. 

*…Οι Σερβαίοι άσχετα με την έκταση 
που δόθηκε στην μεγάλη αυτή επιτυχία τους 
αντελήφθησαν ότι υπερέβησαν κατά πολύ τις 
δυνατότητες τους κατά την μάχη και επόμενο 
θα ήταν να αποδώσουν την νίκη τους,  «θεία 
χάριτι»! Πρέπει να πίστεψαν ότι το αίσιο 

αποτέλεσμα επήλθε κατόπιν,  «άνωθεν βοη-
θεία». Πιστεύεται ότι μετά την απελευθέρωση 
οι Σερβαίοι, θέλοντας  να εκδηλώσουν την 
ευγνωμοσύνη τους και να τιμήσουν τους αγω-

νιστές τους, τους ήρωες, τους νεκρούς τους, 
ανήγειραν στο σημείο της μάχης μικρό ναό 
αφιερωμένο στον υπέρμαχο Άγιο Γεώργιο 
τον Τροπαιοφόρο, των πιστών υπερασπιστή. 
Δεν υπάρχει άλλη δικαιολογία, άλλη σκέψη 
για την επιλογή της θέσεως. Παρατίθεται αυτή 
η άποψη, γιατί  σύμφωνα με την αναφορά του 
Πλαπούτα και   την εξέταση του εδάφους, το 
σημείο προσβολής της φάλαγγας, ταυτίζεται 
με την θέση που ευρίσκονται  σήμερα τα ερεί-
πια του Ιερού Ναού. Η δε μεγαλειώδης νίκη 
των Σερβαίων σύμφωνα με την ανάλυση των 
δυνατοτήτων των αντιπάλων και του επιτευ-
χθέντος αποτελέσματος μόνο σε θαύμα μπορεί 
να αποδοθεί.  Ξεπλήρωσαν το τάμα τους προς 
τον μεγάλο στρατηλάτη οι ευσεβείς κάτοικοι 
του χωριού αλλά μετά από μερικά χρόνια τα 
νερά του ρέματος κατέστρεψαν τον Ναό. Έτσι 
οι φιλότιμοι Σερβαίοι, τριακόσια μέτρα βορει-
οανατολικά στην νότια, μεσημβρινή πλευρά 
του υψώματος Μακριά Ράχη, έχτισαν άλλο 
μικρότερο Ναό. Σε περίοπτη θέση, φτωχικά 
χτισμένος με ξερολιθιά ο νεότερος Ναός 
του Αγίου Γεωργίου, κράτησε, διαφύλαξε 
μέχρι πρόσφατα, το μεγαλείο  και την δόξα 
του παλαιού Ναού. Η εορτή του για πολλά 
χρόνια ήταν το σημαντικότερο θρησκευτικό, 
πατριωτικό και κοινωνικό γεγονός. Η προε-
τοιμασία, η καθολική συμμετοχή, τα γλέντια, 
φιλικά, οικογενειακά, πατριωτικά. Σήμερα  
είναι ένας ερειπιώνας. Σε λίγα χρόνια δεν θα 
υπάρχει ούτε σαν Αγιώνυμο”.
Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας, οι 

πατριώτες προσήλθαν για ένα ποτό, στο 
χώρο που είχε διαμορφωθεί. Η οικογένεια 
του “τσέλιγκα και δασκάλου” Γιάννη Κ. 
Ρουσιά, που όλα τα μέλη της συμμετείχαν 
στην εκδήλωση και βοήθησαν σε ότι τους 
ζητήθηκε, πρόσφερε εξαιρετικές δίπλες και 
χωριάτικο χαλβά. Επίσης η γραμματέας του 

Ομίλου “Γκούρα” Μαρίνα Διαμαντοπού-
λου -Τρουπή είχε φτιάξει πεντανόστιμες 
τηγανίτες και ο Σύνδεσμος είχε φροντίσει 
για τα ποτά και πρόσφερε γλυκά της 
περιοχής. Παράλληλα με τα ποτά, άρχισε 
και ο χορός με δημοτικά τραγούδια, με 
μεγαφωνικό σύστημα, που είχε επινοήσει 
ο γραμματέας του Συνδέσμου Ν. Αρ. 
Τρουπής. Χόρεψαν και γλέντησαν σχεδόν 
όλοι, με δημοτικά τραγούδια που αντιλα-
λούσαν στις πλαγιές και στις ρεματιές της 
περιοχής του Αρτοζήνου. Διακρίθηκαν για 
τις χορευτικές τους ικανότητες ο πατέρας 
Σωτήριος με τον πρόεδρο του Τοπικού 
και ψάλτη Γιάννη Σχίζα  και η πολυμελής 
οικογένεια του Γιάννη Κ. Ρουσιά. 

I.N. Παναγίας της 
Σερβιώτισσας

Στο χορό διακρίνονται ο Παπασωτήρης, ο Ι. Σχίζας, η Γεωργία Τρουπή-Κωνσταντοπούλου κ.ά.
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Προσωπικές απόψεις
Προσφορά και “καλά λόγια”

Γράφει ο Χ. Ι. Μαραγκός
Η συλλογική 

μου εμπειρία 
των τελευταί-
ων  χ ρ ό νω ν 
(από το 2004 
μετέχω  στο 
ΔΣ του Συνδέ-

σμου, ως απλό μέλος), αλλά και εκείνη πριν 
34 χρόνια, επί προεδρίας Στάθη Δάρα, που 
επίσης μετείχα στο ΔΣ, μου δίνουν τη δυνα-
τότητα να διατυπώσω κάποιες απόψεις, που 
θεωρώ πως μπορεί να συμβάλλουν θετικά 
στην συνέχιση ύπαρξης και δημιουργίας 
του Συνδέσμου. Ενός Συνδέσμου με μακρά 
ιστορία και πολύ αξιόλογη προσφορά στο 
χωριό και στους πατριώτες. Μελέτησα τα 
“πρακτικά” του Συνδέσμου στα 88 χρόνια 
της λειτουργίας του και θεωρώ χρήσιμο να 
επικεντρώσω το άρθρο αυτό σε δύο βασικές 
παραμέτρους, που έχουν στενή σχέση μεταξύ 
τους (υπάρχουν πολλές ακόμα, που μπορεί να 
ασχοληθώ στο μέλλον) και νομίζω πως αξίζει 
τον κόπο να μας προβληματίσουν όλους. 
Η πρώτη αφορά στην δημιουργία από το 

Σύνδεσμο (σε συνεργασία συνήθως με τις 
Τοπικές Αρχές) αξιόλογων έργων υποδομής 
στο χωριό (σχολείο, δρόμοι, εκκλησία, υδρο-
δότηση κλπ), που έδωσαν την δυνατότητα 
στους πατριώτες να αναπτύξουν σε σημαντικό 
βαθμό τις ικανότητες και δεξιότητες, που τους 
είχε δώσει η φύση, ώστε να  βελτιώσουν έτσι 
την ποιότητα ζωής των οικογενειών τους, να 
προοδεύσουν και γενικά «να πάνε μπροστά». 
Τα έργα έγιναν με τη συνδρομή όλων σχεδόν 
των πατριωτών και σε όλους αξίζουν συγχα-
ρητήρια. Μπροστάρηδες όμως ήσαν λίγοι, 
κυρίως μέλη των ΔΣ (αλλά και παράγοντες του 
χωριού), οι οποίοι δικαιούνται ένα ξεχωριστό 
μπράβο. Αυτό το “μπράβο” τους το απευθύνει 
και η σημερινή διοίκηση του Συνδέσμου, άσχε-
τα αν οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι πια 
στη ζωή. Αυτός ο έπαινος είναι απαραίτητος 
στις διοικήσεις του Συνδέσμου, για να παρακι-
νεί τους πατριώτες να προσφέρουν εθελοντικά 
τις καλές τους υπηρεσίες μέσα από το ΔΣ και 
να αγωνιστούν για τη δημιουργία έργων ανά-
λογης αξίας με τα παραπάνω.  Αν, αντίθετα 
με αυτό, ακούγονται φωνές μεμψίμοιρες και 
κατηγόριες  για το έργο που παράγει ένα ΔΣ, 
είναι λογικό να απογοητεύονται τα μέλη του, 
να στενοχωριούνται και να “παίρνουν δρόμο”, 
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είναι γνωστή 
η περίπτωση του γιατρού Ι. Δημόπουλου 
(διετέλεσε πάνω από 20 χρόνια πρόεδρος 
του Συνδέσμου και νομίζω πως πρόσφερε στο 
Σύνδεσμο, στο χωριό, στους πατριώτες περισ-
σότερα από οποιονδήποτε άλλο Σερβαίο), ο 
οποίος “πήρε δρόμο” και έφυγε “κλαμένος” 
από το χωριό... 
Η δεύτερη παράμετρος, σε άμεση σχέση 

με την προηγούμενη, έχει να κάνει  με την 
απροθυμία των πατριωτών στην εκδήλω-
ση ενδιαφέροντος, για τη συμμετοχή τους 
στα ΔΣ του Συνδέσμου. Πρόσφατο είναι το 
παράδειγμα (πριν ενάμισι χρόνο) που στις 
αρχαιρεσίες δεν υπήρχαν υποψήφιοι για το 
ΔΣ και αναγκάστηκαν τα παλιά μέλη του ΔΣ 
να ξαναθέσουν υποψηφιότητα για να μη δια-
λυθεί ο Σύνδεσμος. Επίσης, είναι γνωστό ότι 
πριν δέκα περίπου χρόνια  τέθηκε σε Γενική 
Συνέλευση το ερώτημα, αν θα βρεθούν άτο-
μα για το ΔΣ ή αν θα διαλυθεί ο Σύνδεσμος. 

Η απροθυμία αυτή έχει βέβαια σχέση με τα 
φαινόμενα των καιρών και τις ανάγκες των 
σημερινών ανθρώπων -ιδιαίτερα των νέων 
που αγωνίζονται να βρουν μια δουλειά και 
να επιβιώσουν αξιοπρεπώς-  δεν είναι όμως 
άσχετη και με κάποια αρνητική στάση και 
συμπεριφορά έναντι πράξεων και ενεργειών 
των ΔΣ. Η στάση αυτή έχει ως επακόλουθο  
την απομάκρυνση των πατριωτών  από τη 
συμμετοχή τους στα ΔΣ και γενικότερα την 
αποστασιοποίησή τους από τα συλλογικά μας 
πράγματα και τη διάθεσή τους να δουλέψουν 
με ζήλο και διάθεση για προσφορά. Αυτό αν 
συνεχιστεί θα οδηγήσει προφανώς κάποια 
στιγμή το Σύνδεσμο σε αδράνεια, ενδεχομένως 
και σε διάλυση, πράγμα που κανείς Σερβαίος 
δεν θέλει. 
Τι μπορεί να γίνει; Προφανώς να δημιουρ-

γηθεί το κατάλληλο κλίμα, ώστε να υπάρξει εκ-
δήλωση ενδιαφέροντος από πολλούς πατριώ-
τες, ιδιαίτερα νεότερης γενιάς, για συμμετοχή 
τους στη διοίκηση του Συνδέσμου. Πως μπορεί 
να γίνει αυτό; Ένας τρόπος που σίγουρα θα 
βοηθήσει είναι να μην ακούγονται “κακά 
λόγια” για τις διοικήσεις του Συνδέσμου.  Να 
μην σκέφτεται δηλαδή κάποιος πως θα μπει 
στο Σύνδεσμο να δουλέψει και στο τέλος “θα 
τα ακούσει και από πάνω”. Επανειλημμένα η 
διοίκηση του Συνδέσμου τα τελευταία χρό-
νια έχει επισημάνει πως όλα τα ΔΣ από της 
ιδρύσεως του Συνδέσμου μέχρι σήμερα  είναι 
αξιέπαινα, έστω και αν κάποια από αυτά (κατά 
την άποψη κάποιων) δεν παρήγαγαν καθόλου 
έργο. Και μόνο το γεγονός ότι «κράτησαν» 
το Σύνδεσμο και δεν τον άφησαν να διαλυθεί 
είναι σημαντικό. 

 Δεν χωρεί αμφιβολία, πως η έκφραση 
οποιασδήποτε άποψης για τα συλλογικά μας 
πράγματα, είναι αναφαίρετο δημοκρατικό 
δικαίωμα οποιουδήποτε πατριώτη. Όμως έχει 
σημασία τόσο ο τρόπος που διατυπώνεται μια 
άποψη, όσο και η σκοπιμότητα που ενδεχομέ-
νως μπορεί να υποκρύπτεται στο πίσω μέρος 
του μυαλού κάποιου. Ακόμη έχει ξεχωριστή 
σημασία αν κάποιος που διατυπώνει μια θέση 
για ένα θέμα, προβαίνει και στις απαραίτητες 
πρακτικές ενέργειες (π.χ. μπαίνει στο ΔΣ ή 
χρηματοδοτεί την εργασία που προτείνει) για 
την υλοποίησή του, ή μένει μόνο στα λόγια. 
Είναι γνωστή η φράση “με λόγια φτιάχνει 
κανείς ανώγια και κατώγια”.  Με άλλα 
λόγια, νομίζω πως δεν είναι προς το συμφέρον 
του Συνδέσμου να κατηγορεί κάποιος ένα ΔΣ 
πως δεν έκανε κάτι (ή έκανε κάτι στραβά) και 
να μην προβαίνει ο ίδιος στις απαραίτητες 
ενέργειες να γίνει αυτό  “σωστά”. Επίσης έχω 
τη γνώμη πως η όποια κριτική έχει ξεχωριστή 
αξία, αν αυτός που την ασκεί προβάλλει συ-
γκριτικά το δικό του συλλογικό έργο και δέχε-
ται καλοπροαίρετα την κριτική των άλλων.
Το συμπέρασμά μου είναι πως για να συνε-

χίσει να υπάρχει Σύνδεσμος και να προσφέρει 
έργο στους πατριώτες, έχει ανάγκη και από 
“καλά λόγια” και “προσφορές”. Πιστεύω 
πως υπάρχουν πολλοί πατριώτες που έχουν δι-
άθεση να ασχοληθούν ενεργά με τα συλλογικά 
μας πράγματα ή να βοηθήσουν οικονομικά, 
αρκεί να ελπίζουν πως θα ακούσουν και ένα 
καλό λόγο. Ας τους δώσουμε αυτή τη δυνατό-
τητα αποφεύγοντας τουλάχιστον τα “κακά 
λόγια” για τις διοικήσεις. Από την άλλη πλευ-
ρά οφείλω να ομολογήσω  πως τα τελευταία 
6 χρόνια που μετέχω της διοίκησης του Συν-
δέσμου, ακούμε καλά λόγια και ευχαριστούμε 
τους πατριώτες που τα εκφράζουν. Δεν τα 
έχουμε πάντως ανάγκη εμείς, ως σημερινό ΔΣ, 
το μέλλον του Συνδέσμου τα έχει ανάγκη. 
Σε ότι αφορά στα λάθη κατά την άσκηση 

γενικά μιας “εξουσίας” (συχνά ακούγονται 
από επικριτές), δεν υπάρχει αμφιβολία πως 
όλοι κάνουν λάθη, περισσότερα ή λιγότερα. 
Αλάνθαστοι, όπως χαρακτηριστικά είπε ο 
μπάρμπα-Νίκος Τρουπής (Γκράβαρης) 
στην τελευταία Γενική Συνέλευση, είναι 
αυτοί που είναι «από κάτω από την πλάκα». 
Και αυτοί ασφαλώς που δεν κάνουν τίποτα. 
Όσο περισσότερο έργο παράγει ένα ΔΣ, τόσο 
μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα να κάνει 
και λάθος. Οι διοικήσεις του Συνδέσμου των 
τελευταίων χρόνων (που μετέχω των ΔΣ), προ-
σπάθησαν να κάνουν το μέγιστο δυνατό έργο 
με τα λιγότερα δυνατά λάθη και με υψηλού 
επιπέδου συλλογική συνείδηση των μελών του 
ΔΣ. Αν τα κατάφεραν ή όχι θα το κρίνουν οι 
πατριώτες, στα πλαίσια ασφαλώς του εφικτού 
και κατά προτίμηση συγκριτικά με το έργο 
προγενέστερων διοικήσεων.

Ιδιοκτησία:
Σύνδεσμος Σερβαίων Αρκαδίας

“Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”
Αγίου Μάρκου 16, 5ος όροφος 

Τ.Κ. 10560, Αθήνα Τηλ.: 210 3229904
Α.Φ.Μ.: 099547610 ΔΟΥ: E΄ ΑΘΗΝΩΝ 

•
Υπεύθυνος Έκδοσης: Θεόδωρος Γ. Τρουπής

Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Τηλ.: 210-9827361, κιν.: 6977365905

•
Συντακτική Επιτροπή: Χ. Ι. Μαραγκός, 

Θ.Γ. Τρουπής
•
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•
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Αν φανταστεί κανείς το χωριό μας σαν 
ένα δάσος, από τις αρχές της δεκαε-

τίας του 1960, που παρατηρήθηκε η μεγάλη 
φυγή των Σερβαίων προς τα Αστικά Κέντρα, 
θα προσηλώσει το βλέμμα του σε λίγα πρά-
σινα ακόμη δέντρα, που αποτελούν τους 
πνεύμονες του χωριού και προσφέρουν τη 
σκιά τους στους πατριώτες.
Είναι οι πέντε μαγαζάτορες του χωριού, 

που με τις μικρές τους επιχειρήσεις συνεχί-
ζουν ακόμη να εξυπηρετούν τους κατοίκους 
και να κρατούν το χωριό ζωντανό. 

*Ο Γιώργος Ν. Λιατσόπουλος, με το 
παντοπωλείο του δίπλα από το Ναό της 
Κοίμησης της Θεοτόκου, συνεχιστής της 
επιχείρησης του πατέρα του, διαθέτει όλα  
σχεδόν όσα χρειάζεται μια οικογένεια του 
χωριού. Στο μαγαζί του μπορεί κανείς να 
βρει «τα πάντα», από λαστιχάκια για τις βρύ-
σες μέχρι καταψυγμένα προϊόντα και όλα τα 
φρούτα και λαχανικά της εποχής, σε άριστη 
ποιότητα. Επίσης μπορεί να πιει ένα τσιπου-
ράκι, ένα αναψυκτικό και ένα ποτήρι κρασί.  
Παντρεμένος στο χωριό με τη Βάσω Σχίζα 
(είναι γραμματέας στο Δήμο Ηραίας) έχει 
το Νίκο και την Ειρήνη, που είναι μαθητές 
στο Λύκειο  Δημητσάνας. Ο Νίκος βοηθάει 
τον πατέρα του και στο μαγαζί.

*Στη συνέχεια είναι το μαγαζί του Γιώργου 
Χ. Δάρα, που τα τελευταία (πολλά) χρόνια 
μένει  στο χωριό τους περισσότερους μήνες 
και ασχολείται κυρίως με τις πολλές του 
γίδες, που τους έχει δώσει αρχαιοελληνικά 
ονόματα. Λειτουργεί το καλοκαίρι το μαγαζί 
στο ισόγειο του σπιτιού του, που πριν ήταν 
μαγαζί του Μήτσιου Βέργου και παλιότερα 
άλλων. Προσφέρει κρασί με μεζέ, γάλα και 
τυρί και μερικές φορές σφάζει και κανά 
σφαχτό. 

*Δίπλα είναι το μαγαζί του Νίκου Θ. Τρου-
πή, ο οποίος τους περισσότερους μήνες 
του χρόνου μένει στο χωριό. Λειτουργεί 
το μαγαζί του πατέρα του (Αλούπη) και 
προσφέρει τσίπουρο, κρασί με μεζέ, ανα-
ψυκτικά και φτιάχνει καλό καφέ. Βοηθός 
του, η γυναίκα του Αγγέλω.

*Στην πλατεία του χωριού έχει μαγαζί ο 
Γιάννης Μ. Ρουσιάς, συνεχιστής και αυτός 
της επιχείρησης του πατέρα του. Έχει αξι-
όλογο μαγαζί «καφενείο-ταβέρνα». Εκτός 
από τα συνήθη, μπορεί κάποιος στο μαγαζί 
αυτό να κάνει ένα τραπέζι για μια κοινωνική 
εκδήλωση (βαφτίσια, ονομαστική γιορτή, 
κηδεία, μνημόσυνο κλπ.). Οι δύο αίθουσες 
που διαθέτει είναι εξαιρετικές με χωρητικό-
τητα πάνω από εκατό άτομα, με κεντρική 

θέρμανση και με πολύ καλή εξυπηρέτηση 
από τον ίδιο, τη σύζυγό του Βούλα και τα 
τρία του παιδιά. Τα Παρασκευο-Σαββατο-
Κύριακα γίνεται αρκετός «ντόρος» με τους 
Αθηναίους, που κατεβαίνουν για μια βόλτα 
στο χωριό, αρκετοί για μια «δηλωτή» και 
μια «πρέφα». Το καλοκαίρι, της Παναγίας,  
ο Γιάννης σηκώνει το κύριο βάρος του 
πανηγυριού, με ψητή γουρνοπούλα κλπ. 
Εκτός από το μαγαζί ασχολείται και με 
οικοδομικές εργασίες στο χωριό και στη 
γύρω περιοχή. 

*Στο τέλος σχεδόν του χωριού και επί του 
κεντρικού δρόμου, έχει μαγαζί και ο Μήτσος 
του Πανάγου Ρουσιά, συνεχιστής και αυτός 
του μαγαζιού του πατέρα του. Το λειτουργεί 
τους περισσότερους μήνες του χρόνου και 
τον βοηθάει η γυναίκα του Βάσω. Έχει από 
όλα και είναι πολύ εξυπηρετικός. 
Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε πως 

στους ανθρώπους  αυτούς χρωστάμε 
χάριτες, αφού κράτησαν -κατά κάποιο 
τρόπο- το χωριό ζωντανό, με συνεχείς 
ανάσες πνοής, ιδίως τους ατέλειωτους 
χειμώνες, που ελάχιστοι άνθρωποι έμεναν 
εκεί. Αν δεν υπήρχαν αυτοί για να μπορεί 
κανείς να προμηθευτεί τα στοιχειώδη και 
να βρει κάπου να σταθεί, το χωριό θα είχε 
άλλη μορφή, ανάλογη εκείνης που έχουν 
σήμερα πολλά χωριά της Ηραίας. Με τις 
δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που έχουν 
διαμορφωθεί τον τελευταίο καιρό στη χώρα 
μας, το χωριό μας προσφέρεται  για οικο-
νομικές διακοπές. Ας το επισκεπτόμαστε 
όσο μπορούμε ποιό συχνά, ας στηρίξουμε 
όσο γίνεται περισσότερο τα μαγαζιά του 
χωριού, ώστε να δώσουμε την καλύτερη 
δυνατή προοπτική στο μέλλον του τόπου 
που γεννηθήκαμε και αγαπήσαμε. 
Εκτός από το σημαντικό ρόλο που παί-

ζουν τα μαγαζιά στο χωριό και πρέπει να 
τα στηρίζουμε, εξ ίσου σημαντικός είναι 
και ο ρόλος που παίζει ο Σύνδεσμος. Είναι 
σημαντική η προσφορά του στο χωριό 
και στους πατριώτες, και οφείλουμε να 
συσπειρωθούμε όλοι γύρω του, να τον 
βοηθήσουμε  (όσο και όπως ο καθένας 
μπορεί), έτσι ώστε να ανταποκριθεί στους 
σκοπούς του και να δοθεί ένα όραμα και 
μία προοπτική στις επόμενες γενιές των 
Σερβαίων. Ας επικεντρώσουμε το ενδι-
αφέρον μας στην προσφορά έργου, με 
όσο  γίνεται λιγότερα λόγια, αφού  «Τα 
πολλά λόγια είναι φτώχεια» Το απαιτούν 
οι καιροί, το έχουν ανάγκη οι πατριώτες 
και ο τόπος μας.

Παρασκευοπούλου 4 - Περιστέρι 
Τηλ.: 2105770003

Δερμάτινα νδύματα
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΣ

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΑ»
Στην εφημερίδα «Δημητσάνα» διαβάσαμε πως σύμφωνα με το τελικό σχέδιο που πλέον έχει γίνει 

νόμος του κράτους, δημιουργούνται 5 δήμοι στην Αρκαδία. Ολόκληρη η επαρχία Γορτυνίας γίνεται 
ένας «Καλλικρατικός» δήμος12.000 κατοίκων, με έδρα την Δημητσάνα, αποτελούμενος από τους 
όλους τους δήμους της πρώην επαρχίας Γορτυνίας: Δημητσάνας, Ηραίας, Λαγκαδίων, Τρικολώνων, 
Κοντοβάζαινας, Τροπαίων, Κλείτορος και Βυτίνας. Το δημοτικό συμβούλιο του νέου δήμου Γορτυνίας 
θα αποτελείται από 27 μέλη, λόγω του ότι ο πληθυσμός του είναι μεταξύ 10.000 και 30.000 χιλιάδων 
κατοίκων. Πιθανόν να αποτελείται και από 33 συμβούλους.  
Στην  εφημερίδα 

«Γορτυνία» διαβάζου-
με ότι, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο 
νόμο, στις Τοπικές Κοι-
νότητες (πρώην Δη-
μοτικά Διαμερίσματα) 
με πληθυσμό πάνω 
από 201 κατοίκους 
(απογραφή 2001) το 
Συμβούλιο της Τοπικής 
Κοινότητας θα αποτε-
λείται από τρία μέλη. 
Στο Δήμο Γορτυνία τα 
χωριά με τριμελή Συμ-
βούλια είναι 37 και με 
ένα μέλος 33.

(ΣΣ. Το δικό μας 
χωριό ανήκει στην 
κατηγορία των 3 συμ-
βούλων).

Τι είναι ένας άνθρωπος, κατά Λέοντα Τολστόι: Ένα κλάσμα.
*Με αριθμητή τη γνώμη των άλλων για το  πρόσωπό του. 
*Και παρονομαστή τη γνώμη του ιδίου για τον εαυτό του.
Όσο ο αριθμητής (η γνώμη των άλλων) μεγαλώνει τόσο και το κλάσμα μεγαλώνει.
Όσο ο παρονομαστής (η γνώμη του ιδίου για τον εαυτό του) μεγαλώνει τόσο το κλάσμα 

μικραίνει! Με άλλα λόγια στην καθομιλουμένη και σε ελεύθερη απόδοση. Αξία δεν έχει τη 
νομίζει κάποιος για τον εαυτό του, αξία έχει τι νομίζουν οι άλλοι γι αυτόν... 

(Αυτό έχει κάποια σχέση και με τη χριστιανική ρήση: «Πας ο υψών εαυτόν ταπεινω-
θήσεται...»).
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Ο  ΧΑΜΟΣ  ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ-ΜΗΤΣΙΟΥ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ 90 ΧΡΟΝΙΑ 

Γράφει ο Τουθεύς

‘Hταν απομεσήμερο όταν ένα τσοπανόπουλο τρέχοντας 
από την Κάπελη με καταματωμένα τα πόδια του από τον κα-
κοτράχαλο δρόμο, έφερε το μαντάτο στη Λακαθάνιζα, στου 
Μήτσιου του Θοδωρόπουλου το σπίτι. «Το μπάρμπα Μήτσο 
τον πλάκωσε το κουντέλι  και είναι βαριά λαβωμένος». «Κακό 
που με βρήκε τη μαυρισμένη! Πού είναι παιδάκι μου τώρα ο 
γιός μου ο Θοδωρής; Τι έπαθε ο αφέντης μου, κακό πο’παθα 
η καημένη!» , έσκιζε τα μαγουλά της η Μήτσιαινα.  Τρέχοντας 
για την Κάπελη, χωρίς  να δει πόσοι την ακολουθούσαν,  κλαί-
γοντας και μονολογώντας ασυνάρτητες πολλές φορές λέξεις, 
έλεγε σε όποιον έβλεπε από μακριά στα χωράφια: «Τρέχτε 
χριστιανοί! Το Μήτσιο τον πλάκωσε το κουντέλι! »  
Ο μπάρμπα-Μήτσιος ο Κωνσταντόπουλος έσκιζε ξύλα για να 

βγάλει πλακώματα για τα κουφώματα, κορφιάδες και μαχιά-
δες για σκεπές για να αναθρέψει τη φαμελιά του. Μια θράκα 
παιδιά. Είχε βοηθό του το μεγαλύτερο παιδί του το Θοδωρή. 
Σαν φτάσανε στο τόπο που σκίζανε τα ξύλα και είδε η Μή-
τσιαινα τον άντρα της ξαπλωμένο και το γιο της από δίπλα να 
κοπανιέται κλαίγοντας, τη ζώσανε τα φίδια. Σε όλο το δρόμο 
έκανε το σταυρό της να ζει ο άντρας της και αυτή θα’κανε ό,τι 
μπορούσε για να τον κάνει  καλά. Έπεσε πάνω στον άτυχο 
καταματωμένο άντρα της κλαίγοντας και φωνάζοντας το όνομά 
του. «Τι μού’κανες  αφέντη μου! Πού μ’αφήνεις την έρημη!»  
Έφτασαν στον τόπο και οι γείτονες, συγγενείς και άλλοι πα-
τριώτες.  Μια χούφτα άνθρωποι ήταν το χωριό μας τότε, πριν 
από 90 χρόνια. Ένας γεροντότερος έσκυψε να βρει το σφιγμό 
του άτυχου μπαρμπα-Μήτσιου και είπε να κάνουν ησυχία για να 
δει αν ο άνθρωπος ήταν ζωντανός. «Έσβησε...», μονολόγησε 
κι ένα δάκρυ κύλησε από τα μάτια του. Κραυγή και κοπετός 
από την άτυχη Μήτσιαινα που κοπάναγε με τα χέρια της τα 
γόνατά της όπως ήταν σκυμμένη δίπλα στο άψυχο αλλά ζεστό 
ακόμα κορμί του άντρα της. Τον οδηρμό της  ακολούθησε ένας 
μακρόσυρτος θρήνος από τις γυναίκες που προσέτρεξαν και 
βρισκόντουσαν στον τόπο του θανάτου. Οι άντρες  μάζεψαν 
μερικά από τα σκισμένα ξύλα και έφτιαξαν ένα ξυλοκρέβατο. 
Στερέωσαν με τριχιές τα πέταβρα και βάλανε πάνω τον άτυχο 
νεκρό, δέσανε το άψυχο κορμί πάνω στο ξυλοκρέβατο και 
το πήρανε στον ώμο τους. Μπροστά οι άντρες με το νεκρό 
και πίσω η χαροκαμένη Μήτσιαινα που την κράταγε ο γιος 
της ο Θοδωρής που κούτσαινε. Το καημένο το παιδί, τα είχε 
χαμένα αφού από τη μια στιγμή στην άλλη έχασε τον πατέρα 
του που μπροστά στα μάτια του είδε το μεγάλο κουντέλι να 
τον καταπλακώνει. Ο ίδιος πρόφθασε και τραβήχτηκε μακριά 
στραμπουλώντας μόνο το πόδι του. 
Τη Μήτσιαινα που έκλαιγε και μοιρολογούσε ακολουθούσαν 

οι άλλες γυναίκες του χωριού που κι αυτές μουρμούριζαν κλαί-
γοντας η κάθε μια το δικό της μοιρολόϊ. Πιο πίσω οι άντρες 
κουβέντιαζαν πώς έγινε το κακό. Πώς έφυγε το μεγάλο κου-
ντέλι από τον όχτο που το’χανε στερεώσει για να το σκίσουνε 
και τι λάθος είχε κάνει ο μακαρίτης . Όλη η σκηνή έμοιαζε με 
εξώδειο ακολουθία! Όταν περάσανε από του Λιμηντάρανη τη 
βρύση είπαν στη Μήτσιαινα να πλύνει το πρόσωπό της, αλλά 
αυτή κοπανιώταν και τράβαγε πότε τα μαλλιά της και πότε 
τα μαγουλά της που τα είχε ξεσκίσει με τα νύχια της και τα 
ροζιασμένα δάχτυλά της. Φτάσανε στη Γκρόπα και στου παππά 
τ’αλώνι όπου είχε μαζευτεί το περισσότερο χωριό σκυθρωπό 
και θλιμμένο για να ενωθεί με την όλη πομπή. Ο θρήνος και το 
κλάμα ήταν τώρα πιο δυνατά.  Όλη αυτή η ακολουθία μπήκε  
στο χωριό. Μπροστά πήγαινε ο παππάς που είχε έρθει και αυτός 
μέχρι τη Γκρόπα. Κάποιες ηλικιωμένες και ανήμπορες γυναί-
κες στα παράθυρα και στα μπαλκόνια σταυροκοπιόντουσαν. 
Έφτασαν στη Λακαθάνιζα και μπήκανε στην πέτρινη αυλή του 
μπαρμπα-Μήτσιου, έλυσαν το νεκρό από το ξυλοκρέβατο και 
το εναπόθεσαν μέσα στο σπίτι πάνω στο κασόνι μέχρι που 
να φτιαχτεί η κάσα. Στη συζήτηση που’χαν οι άντρες που 
μετέφεραν το ξυλοκρέβατο είπαν: «πού να’ξερε ο μακαρίτης 
ότι από τα πέταβρα που έσκισε θα του φτιάχναμε την κάσα 
για το μνήμα!». Όλη τη νύχτα μοιρολογούσαν και έκλαιγαν 
τον αδικοχαμένο σκιτζή. Πέρασε όλο το χωριό να κλάψει και 
να συλλυπηθεί την άτυχη χήρα. Το πρωί της επομένης έγινε 
η ταφή στου Μπουλούτσου και από τότε εκεί αναπαύεται ο 
Μήτσιος του Θοδωρόπουλου που τον πλάκωσε  το κουντέλι 
και σκοτώθηκε άδικα.
Ο απόγονος του αδελφού του αδικοσκοτωμένου σκιτζή.
Τουθεύς.
(Κουντέλι: ο τετραγωνισμένος κορμός του δέντρου που 

πρόκειται να σκιστεί με  τη πριόνα, το χειροκίνητο πριόνι 
που το δουλεύουν δύο άντρες, ο ένας πάνω στο κουντέλι 
και ο άλλος από κάτω).

Τα ρόδινα 
χρόνια μου 

Της Μαρίας
Παναγοπούλου
(1932-1993 ) 

Μια θύμηση αγάπη.... Σαν κάποιο λουλούδι,
τα ρόδινα χρόνια μου, τα παιδικά μου.
Μικρούλα καρδιά, γλυκό μου τραγούδι -
που αηδόνια το λέγαν τα τόσα όνειρά μου.  

Στο τζάκι μας ξύλα... Κι απέξω τ’ αγέρι,
χορό με τα χιόνια... Νεράιδα η ψυχή μου,
στα δάση ζητούσε με τ’ άσπρο της χέρι,
την πράσινη πέτρα να βρει, τη δική μου....

Χρυσάφι κι ασήμι τ’ αστέρια τα βράδια,
ελυώναν στ’ατέλειωτα γύρω βουνά μας. 
Σπαράζαν λαχτάρες τ’ αδύνατα χέρια,
το κάθε να φέρνουνε στην αγκαλιά μας.

Μικρό μου σχολείο... Στην ξύλινη σκάλα,
τι αινίγματα, πόθοι, βουβά καρδιοχτύπια... 
Γαλάζιοι ουρανοί, δυο μάτια η δασκάλα...
Κι απάνω στη λεύκα, οι καρδιές μας σπουργίτια.

Και τι πανηγύρι, της αργίας η μέρα....
Γιορτιάτικα ρούχα, ποτάμι η ματιά μου 
χυνόταν πλημμύρα κοντά μου και πέρα...
Χρυσή πεταλούδα στον ήλιο η καρδιά μου.

Μια θύμηση πόνος. Μακριά το λουλούδι...
τα ρόδινα χρόνια μου, τα παιδικά μου. 
Ένα σύννεφο τώρα... - πικρό το τραγούδι -
... πως φύγαν τα τόσα μεγάλα όνειρά μου...
γλυκό μου τραγούδι -που αηδόνια το λέγαν... 

Τα γαρύφαλλα  
Από το βιβλίο “Νουβέλες και 
διηγήματα” του Θ. Κ. Τρουπή 

(1932-2008)

Το γυμνάσιο ήτανε στη χώρα... δύο 
ώρες στράτα από το χωριό. Κείνο το 
γυμνάσιο ήτανε ξακουστό σχολειό 
για τα εργαστήρια της Φυσικής και 
της Χημείας πού ‘χε. Κρεμότανε το 
χτήριό του στην ορθή βουνοπλαγιά 
όπως κι όλα τα σπίτια της χώρας κι 
είχε και μια αυλή ίσαμε δύο σπιτοτόπια 
τόπο. Και στα ριζά πίσω του γκρεμού 

με τους πορόβραχους ήτανε απαγκιασμένη η εκκλησούλα της 
Παναγίτσας. Κρυμμένο μπιζουδάκι. Κείνο το γυμνάσιο μάζευε 
παιδιά από δέκα – δεκαπέντε χωριά και τα γραμμάτιζε, τα ’κανε 
πελεκημένα ξύλα. Από το δικό μας το χωριό πηγαίναν τότες, με 
το ξεκούμπισμα της γερμανουριάς, καμιά δεκαπενταριά παιδιά 
σ ’ ούλες τις τάξεις. Τα Σαββατοκύριακα ερχόντουσαν τα παιδιά 
στο χωριό. Ήτανε να ξεπονέσουν. Να ζαλωθούν τις τροφές της 
βδομάδας, που θα ’ρχότανε, ν’ αλλάξουνε και να λουστούνε, να 
λειτουργηθούνε στην εκκλησία της Κυριακής, και να μεταλάβουν, 
αν ήτανε καιρός νήστιας ή λαμπρής.
Μια χειμωνιάτικη Κυριακή, τ’ απομεσήμερο, κινήσανε να πάνε 

αντάμα πεντέξι παιδιά από το χωριό στη χώρα. Ούλα είχαν το 
ζαλίκι τους με το κάτι ντίς. Άλλο κράτηγε την μπαλωμένη ομπρε-
λίτσα του, άλλο είχε ανάριχτο το στρατιωτικό κοπετινιασμένο 
αμπέχωνο του πατέρα η του γείτονα, άλλο τό κόζινο σακκί κα-
τσιούλα στο κεφάλι... να του κρατεί το πολύ νερό στις πλάτες... 
κι ολάκερη η συντροφιά ανηφόριζε. Δεν ήτανε καιρός μπόρας. 
Βγήκανε στο διάσελο στ’ αλώνι με δρολάπι. Αγναντέψανε. Τη 
χώρα που τους καρτέραγε ήτανε που ηθέλανε να ιδούν. Και κείνη 
ήτανε καταχωνιασμένη στον πάτο μιας σταχτιάς κατσιφάρας. Οι 
λαγκαδιές αχολογούσαν από τα θολόνερα, που γκρεμίζουνταν 
στα ξεροχάντακά τους. Σαν κατηφόρισαν δυνάμωσε το δρο-
λάπι. Σφίχτηκαν τα σκουτιά της συντροφιάς στα κορμιά και τα 
βήματα γόργωναν. Βροντόφωνο αχολογούσε το κουβεντολόι... 
Κάποιο τόλμησε να τραγουδήσει! Δεν το βοήθησαν τ’ άλλα και 
σώπασε.
Μ’ ανοιχτή την ομπρελίτσα της τη σταχτιά και η Ρηνιώ κατη-

φόριζε συντροφιά με τη Χριστίνα. Στην πισέλα της παρέας τα 
ψιλόλεγαν. Με ψιλοβροχή φτάσανε στο ποτάμι. Το είδανε θολό 
και φουρτουνιασμένο και δεν τολμήσανε να το πηδήσουνε ή 
να το περάσουν ξυπόλητα. Λοξοδρόμησαν και το περπάτησαν 
στη ζερβιά του άκρη, για να φτάσουνε στο ξύλινο γιοφύρι, στη 
«Βέργα». Εκεί θα περνάγανε. Περάσαν κι ανηφόρισαν και η 
βροχή δυνάμωνε. Κι ερχότανε μ’ αέρα κι αστραπομπουμπουνιτά!   
Και σήκωνε ομπρέλες κι άρπαζε σκουφιά. Και βραχήκανε τα 
παλικάρια και μούσκεψαν τα κοντοφουστανάκια των κοριτσιών κι 
όλοι βιάζουνταν να φτάσουνε στη χώρα, πριν νυχτώσει. Και φτά-
σανε στα νοικιασμένα σπίτια ανώρας. Βρήκανε τις νοικοκυρές 
να καρτερούν ανήσυχες. Βγάλανε τα παιδιά τα βρεγμένα τους 
σκουτιά, να τα στεγνώσουν στου τζακιού την πύρα και χωθήκανε 
τα ιδιανά στα στρωσίδια τους, να μην πουντιάσουνε. 
Έβγαλε και η Ρηνιώ τ’ απόξω μοναχά σκουτιά της και τα 

στέγνωσε και πλάγιασε να κοιμηθεί με υγρό το μεσοφουστανάκι 
της... Και τη Δευτέρα την αυγή δεν είχε όρεξη για το σχολειό το 
αηδονάκι. Και της αγγίξανε το κούτελο κι έκαιγε. Της βάλανε και 
θερμόμετρο και είχε, λέει , πολλή κάψα, για κείνο παραμίλαγε 
τη νύχτα. Στείλανε τα μαντάτα στο χωριό και καταφθάσανε 
γονιοί και συγγενήδες. Φέρανε γιατρό. Την ξέτασε και γύρεψε 
την υπογραφή του κύρη της, για να της ψάξει τη ραχοκοκκαλιά 
με τη σύριγγα!.. Άλλοι από τους δικούς της είπανε το «ναι», 
άλλοι είπανε το «όχι». Κατασταλάξανε στο «Ναι». Κι έκανε ο 
γιατρός την παρακέντηση. Κι είπε πως είχε μελιγγίτη και να 
μην τη ζυγώνουν τα παιδιά, που μπαίνανε να την ιδούν και 
που την αγαπούσανε πολύ την πεταλούδα και τη μέλισσα των 
δεκατριών Μαγιώνε.
Και έρασε βαριά κουντίνα η Ρηνιώ. Και τα κοντυλογραμμένα 

ποδαράκια της αδυνατίσανε και δεν αντέχανε να στηλώσουν πια 
το λυγερό κορμάκι. Κι αντίς για πόδια η Ρηνιώ είχε το καροτσάκι 
της. Και γύριζε Νοσοκομεία κι άσυλα και κλινικές.... και γιατριά 
δεν έβλεπε. Και σε σκολειό δεν ξαναμπήκε. Κι είχε την όρεξη 
να διαβάζει, να πλέκει και να κεντάει η Ρηνιώ τον ουρανό με 
τ΄άστρια. Κι έμαθε πολλά στις κλινικές και στα Νοσοκομεία μια 
ζωή ολάκερη!.. Και γίνηκε πια γιατρός χωρίς χαρτί . Και σπούδαζε 
μερόνυχτα πολλά τον πόνο τον ανθρώπινο. Και δεν τον χώραγε 
πια η καρδιά της κείνο τον πόνο και ξεχείλισε κι έτρεξε ο πόνος 
στα χαρτιά ποιητικό τραγούδι. Και διάηκε κι είπε το πονεμένο 
της τραγούδι σ’ ανθρώπους νογούμενους από... τέχνη... όχι 
από πόνο... Και κείνοι συγκινήθηκαν!  Της είπαν ούλοι μπρά-
βο!..  Την περπάτησε με την καρέκλα της ο πιο μπρατσωμένος 
λίγο παρακεί, κατά το πλήθος, και της έβαλε στην αγκαλιά ένα 
δεμάτι κατακόκκινα γαρύφαλλα. Και η καρδούλα της Ρηνιώς 
χωράει τους ανθρώπινους καημούς όλους. Τους μετράει, τους 
συνάζει, τους κάνει τραγούδια και τους γράφει στα της Ρηνιώς 
χαρτιά, λυπητερά τραγούδια... Λίγο πιο πονεμένα από κείνα του 
χάρου και της ξενιτιάς.
Και μετρώ και λογαριάζω και βρίσκω σαράντα και! ... χρόνια 

που κανακεύει τις πίκρες και τα φαρμάκια του ντουνιά η Ρηνιώ 
η πεταλούδα και η μέλισσα... 

(Σ.Σ. Για τους πατριώτες λογοτέχνες μας, Μαρία Παναγοπούλου και Θ. Τρουπή έχει προταθεί στο Σύνδεσμο να δοθεί το 
όνομά τους στην πάνω αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου, εις αναγνώριση του πολύτιμου έργου που πρόσφεραν στο χωριό 
και στην κοινωνία).

Βασίλειος Κωνσταντή Σχίζας 
Ο Βασίλειος Κ. Σχίζας  ανεκηρύχθη Επίτιμο μέλος του Παγκόσμιου Ομίλου για την προβολή  των 

Αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών (Διεύθυνση Η.Π.Α.: 1424 Beaver Trail Drive, Cordova, TN 38016, 
U.S.A. - tel. 001-901-751-3553 email: anastassioug@yahoo.com).

“Γίνεται γνωστό ότι σκοπός του Ομίλου είναι η προβολή των αρχαίων ελληνικών Μαθηματικών 
και γενικά της αρχαίας ελληνικής Επιστήμης. Η προβολή στηρίζεται σε σωζόμενα έργα αρχαίων 
Ελλήνων θετικών επιστημόνων ή σε σχετικές μαρτυρίες.
Ο Όμιλός συμπλήρωσε 15 χρόνια δραστήριας και δημιουργικής λειτουργίας. Τα μέλη του Ομίλου ανά 

τον κόσμο ανέρχονται σήμερα σε 3.215. Τακτικό μέλος γίνεται (χωρίς οικονομικές υποχρεώσεις) κάθε 
Έλληνας, είτε από γένος είτε από παιδεία, που πιστεύει στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα. 
Τιμητικά απονέμεται και ο τίτλος του επιτίμου μέλους σ’ όσους έμπρακτα προβάλλουν 
τον Όμιλο και τους σκοπούς του.
Το Δ.Σ. του Ομίλου κατά την συνεδρίασή του της 1–7–2010 αποφάσισε ομόφωνα να ανακηρύξει επίτιμο μέλος του 

τον δημοσιογράφο, εκδότη της εφημερίδας “Κρητική Ενημέρωση”, κ. Β. Κ. Σχίζα. Ο κ. Σχίζας έχει εκδηλώσει πολλές 
φορές το ενδιαφέρον του προς τον Όμιλo με σχετικά δημοσιεύματα και συνεντεύξεις στην έγκριτη εφημερίδα του. 
Παράλληλα δημοσιεύει σ’ αυτή και όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου ώστε να είναι συνεχής η προβολή της 
αρχαίας θετικής  Επιστήμης. Η εφημερίδα του κ. Σχίζα, κατά γενική παραδοχή διακρίνεται για την υπερκομματική 
της τοποθέτηση και την προβολή κάθε είδους πολιτιστικής και πνευματικής εκδήλωσης, που έχει σχέση με την 
Κρήτη αλλά και άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η “Κρητική Ενημέρωση” έχει προβάλλει πολλές φορές το έργο του 
Προσωκρατικού Ρεθυμνίου Φυσικού Φιλόσοφου Διογένους του Απολλωνιάτου.
Για την ενημέρωση, με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος Γ. Αναστασίου, Καθηγητής Παν/μίου Memphis, Η.Π.Α, ο Αν. Πρόεδρος Γ. Μπιτσακάκης, Καθηγητής 

Παν/μίου Οξφόρδη, ο Αντιπρόεδρος Β. Γκέκας, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης και ο Γεν. Γραμματέας, Ευάγ. 
Σπανδάγος, Μαθηματικός-Συγγραφέας”.
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  Η ζωή των Σερβαίων τσοπάνηδων   Γράφει ο I.  Κ. Ρουσιάς, δάσκαλος και τσέλιγκας

Με τη γραφή μου αυτή θα προσπαθήσω 
να περιγράψω τις δυσκολίες της καθημερι-
νής ζωής των τσοπαναραίων, όπως τις έχω 
ακούσει από τους γονείς μου αλλά και από 
προσωπικά βιώματα. Έχω ζήσει πάρα πολλά 
ως τσοπανόπουλο, και καλά και άσχημα. Αν 
και δύσκολα χρόνια τα νοσταλγώ. 
Ο πατέρας μου, ο θείος μου ο Στάθης και 

ο θείος μου ο Μαρίνης ήσαν τσοπάνηδες από 
μικρά παιδιά, όλοι τους παιδιά του αρχιτσέ-
λιγκα «Ρουσόγιαννη». Κάθε χειμώνα, πριν 
το 1940, κατέβαιναν με τα κοπάδια τους στα 
«χειμαδιά», στο τσιφλίκι του Αντωνόπου-
λου (από τη Δημητσάνα), στο πρώην χωριό 
Αναζύρι Ηραίας. Ο θείος μου ο Μαρίνης 
γύρω στο 1955 εγκατέλειψε τα γιδοπρόβατα 
και έγινε καφετζής. Ο πατέρας μου με το 
θείο μου το Στάθη είχαν μαζί πολλά γιδο-
πρόβατα, 400–500. Για πολλά χρόνια που 
τα παιδιά τους ήταν μικρά είχαν και 
τσοπανόπουλα (παραγιούς), αλλά 
και αργότερα, την εποχή του πολέ-
μου και εμφυλίου, που για κάποια 
χρόνια ήσαν επιστρατευμένοι.  Όταν 
τα παιδιά τους μεγάλωσαν, γύρω στα 
1950–1955, χώρισαν τα κοπάδια τους 
(μπουλούκια τα έλεγαν) και καθένας 
κατέβαινε το χειμώνα στο Αναζύρι 
με την οικογένειά του, σε χωριστά 
λιβάδια. Το καλοκαίρι ανεβαίναμε 
στον Αρτοζήνο και στο Σερβόβου-
νο. Ο πατέρας μου ξεκαλοκαίριαζε 
στου Πετροκόπου, Μαυρομάτη, 
Άγιο Δημήτρη (1965-1975), επί 
εποχής Παναγιώτη Τσαντίλη και 
στην Περδικόβρυση. Εκεί ρίχνα-
με στανοτόπια. Φτιάχναμε δηλαδή με κλαδιά 
τη στρούγκα (που αρμέγαμε) και διαλέγαμε 
τόπο απαγκερό (να μην τον πιάνει ο αέρας), 
που κοιμόμαστε. Στρώναμε κάτω φτέρες και 
σίκαλη όταν θερίζαμε κ’ επάνω σαΐσματα. Μας 
έπαιρνε ο ύπνος, παρατηρώντας τ’ άστρα (αλε-
τροπόδα, παπά τ’ άχυρα κλπ) και ακούγοντας 
τα τριζόνια. Ο θείος μου ο Στάθης, που είχε 
πάει σώγαμπρος, ξεκαλοκαίριαζε πάντοτε στην 
Κρυόβρυση. 

Παιδί 6-7 χρονών
Κι’ έρχομαι μετά το 1962–63 (ηλικία 6–7 

χρονών), από προσωπική μου πείρα, να μο-
λογήσω… Αρχές Δεκέμβρη, λοιπόν, μπορεί 
και νωρίτερα ανάλογα με τον καιρό, φεύγαμε 
για τα χειμαδιά. Φορτώναμε όλα τα απαραί-
τητα (μπαγάδια τα λέγαμε) σε μουλάρια και 
γαϊδούρια. Κάποτε είχαμε και άλογο (επειδή 
ήταν βαρβάτο, το 1965, αν θυμάμαι καλά, στο 
Αναζύρι δάγκωσε τη μάνα μου στο σαγόνι 
-της έμεινε σημάδι- και το πούλησε ο πατέρας 
μου). Τα μπαγάδια ήσαν 1-2 σαΐσματα, 2–3 
μαντανίες, χεράμια (ήταν σαν τις μαντανίες, 
μάλλινα υφάσματα στον αργαλειό, αλλά δεν 
τα πήγαιναν στη νεροτριβή) κλπ. Επίσης σε 
αυτά περιλαμβανόταν ο τέντζερης, η τέσα, το 
τσουκάλι, τα ταψιά (ταβάδες), που ήσαν όλα 
χαλκωματένια, καθώς και τα ξύλινα σκεύη 
όπως πιάτα (καυκιές), κουτάλια (χουλιάρια), 
καρδάρια, το σκαφίδι (για ζύμωμα ψωμιού) 
και άλλα μικροπράγματα απαραίτητα για το 
φαγητό. Οπωσδήποτε και το καζάνι (λεβέτι). 
Ακόμη, λίγες κότες κρεμασμένες από το κολι-
τσάκι του σαμαριού και στο μισογόμι (επάνω 
στο σαμάρι, ανάμεσα στο φόρτωμα) κάποιο 
ζωντανό που δεν μπορούσε ν’ ακολουθήσει 
το μπουλούκι, η μικρά παιδιά. 
Ο δρόμος που ακολουθούσαμε, περισσό-

τερο μονοπάτι, ήταν η Γκούρα (Σφυρίδα ) 
κάτω από του Λυκούρεση, αριστερά από του 
Ψάρι, Παλούμπα, Σαρλαίικα, Αναζύρι. 
Διάρκεια μια μέρα χειμωνιάτικη. Μπροστά 
πήγαιναν τα γαϊδουρομούλαρα και ακολου-
θούσαν με τη σειρά τα γιδοπρόβατα, τσοπα-
νόσκυλα, τσοπάνηδες και τσοπανόπουλα.

Η ζωή στα χειμαδιά (Αναζύρι)
Μέχρι το 1980 μέναμε σε καλύβα (μετά 

φτιάξαμε ένα μικρό καλύβι), που ηταν φτιαγ-
μένη γύρω–γύρω με καλαμιές από αραποσίτι 
(καλαμπόκι ) και σουσαμιές (καλλιεργούσαν 
εκείνη την εποχή στον κάμπο). Μόνο στη 
μια μεριά είχε μια ξερόμανδρα που ανάβαμε 
τη φωτιά, η οποία καιγόταν μέρα-νύχτα. 
Χρησίμευε για φωτισμό, για θέρμανση και 
για μαγείρεμα. Επάνω η καλύβα ήταν σκε-
πασμένη με “τέντα”. Την τέντα την ύφαιναν 
στον αργαλειό με μαλλί από γίδια (κοζιά) 

και περασμένη από τη νεροτριβή (ένα είδος 
σαΐσματος, αλλά πολύ μεγαλύτερο). Όταν 
έβρεχε δυνατή βροχή, έπεφταν επάνω μας 
ψιλές–ψιλές σταγόνες (δροσιά). Ο υπόλοιπος 
χώρος της καλύβας ήταν ένα μεγάλο κρεβάτι 
φτιαγμένο από καλάμια, στρωμένο με σαΐ-
σματα και σε μια άκρη μια μεγάλη κοφίνα 
(από καλάμια), όπου βάζαμε το ψωμί και 
αν υπήρχε και κάτι άλλο. Στο κρεβάτι κοι-
μόμαστε όλοι μαζί, γονείς, παιδιά και ξένοι 
πολλές φορές, που περνούσαν από εκεί και 
έπρεπε κάπου να ξενυχτήσουν. Δεν υπήρχε 
χωριό κοντά, παρά μόνο καλύβες με άλλους 
τσοπάνηδες. (Βαλτεσινιώτες, Δημητσανίτες, 
Λυκουρεσαίους). Η κύρια τροφή ήταν το 
γάλα. Σπάνια μαγειρεύαμε τραχανά, χυλο-
πίτες, φασόλια, τριφτιάδες (φτιαγμένες με 
νερό και αλεύρι, που τις έκανε η μάννα μου 
τρίμματα και τις έβραζε με νερό). Από τα πα-

ραπάνω φαίνεται ποια ήταν ...η κύρια τροφή 
του τσοπάνη.
Για καθαριότητα δεν το συζητάμε… Το νερό 

το μεταφέραμε με τα καρδάρια από μακριά!.. 
Όταν ο καιρός ήταν καλός η κατάσταση ήταν 
κάπως ανεκτή, όταν όμως έβρεχε η κατάστα-
ση γινόταν δραματική. Λάσπη και βρομιά 
παντού. Οι κίνδυνοι πολλοί. Η αδελφή μου η 
Άννα (4 χρονών), καθώς χοροπηδούσε επά-
νω στο “κρεβάτι” έπεσε κάτω στη φωτιά που 
έβραζε νερό μέσα σε ένα τέντζερη, και κάηκε 
το χέρι της. Έπαθε μεγάλη ζημιά. Γιατρός 
δεν υπήρχε. Η θεραπεία έγινε με πρακτική 
αλοιφή! Της έμεινε ένα μεγάλο σημάδι. 
Τα μαντριά για τα ζώα ήταν κάτι σαν 

υπόστεγο φτιαγμένο με ξιφάρες (φυτρώ-
νουν στα βαλτόνερα, έχουν ύψος 1–1,5μ και 
κόβουν τα χέρια σαν ξυράφι). Τις στρώναμε 
στην οροφή και ήταν αδιαπέραστες από το 
νερό. Συνήθως μες στα μαντριά βάζαμε τα 
μικρά αρνοκάτσικα. Τα μεγάλα ζώα πιο πολύ 
έμεναν κάτω από τα δένδρα. Στα χειμαδιά 
ο καιρός ήταν ζεστός, δεν έριχνε ποτέ χιόνι 
και υπήρχε άφθονο χορτάρι. Μέχρι το 1970 
περίπου, επειδή ο τόπος ήταν πολύ δασωμέ-
νος, υπήρχαν πολλά τσακάλια στην περιοχή. 
Παθαίναμε πολλές ζημιές. Χρειαζόντουσαν 
δυνατά τσοπανόσκυλα και προσέχαμε τα ζώα 
ολημερίς και ολονυχτίς. Δάγκωναν τα ζώα 
στο λαιμό, τους ρουφούσαν το αίμα μέχρι 
που ψοφούσαν. Το ουρλιαχτό τους ήταν σαν 
κλαψούρισμα ανατριχιαστικό.
Η ζωή μας ήταν πολύ σκληρή και το κέρδος 

τίποτα. Πωλούσαμε το γάλα στο τυροκομείο 
που ήταν εκεί κοντά και με τα χρήματα που 
παίρναμε πολλές φορές δεν έφταναν να 
πληρώσουμε το λιβάδι στ’ αφεντικό. Εκτός 
από τα χρήματα έπαιρνε ο τσιφλικάς και 
τυριά, μυζήθρες και το Πάσχα 5–6 σακούλες 
γιαούρτι και το καλύτερο αρνί. Το λιβάδι αυτό 
ήταν ένα τεράστιο τσιφλίκι χωρισμένο σε 3 
– 4 λιβάδια. Στο κέντρο περίπου υπήρχε το 
χωριό Αναζύρι. Είχε έναν απέραντο κάμπο 
δίπλα στον Αλφειό ποταμό. 

Ανέβασμα στα βουνά
Καθώς περνούσε ο χειμώνας κι’ ερχόταν η 

άνοιξη, οι τσοπάνηδες στα χειμαδιά άρχιζαν 
να νοσταλγούν τα βουνά. Στους κάμπους η ζέ-
στη δεν υποφέρεται. Ιδιαίτερα τα παλαιότερα 
χρόνια που υπήρχαν πολλά κουνούπια. Μετά 
τ’ Αγιωργιού μέχρι του Αγίου Κωνσταντίνου 
έφευγαν όλοι από τα χειμαδιά. Χαρακτηρι-
στικό είναι το τραγούδι της Φροσύνης. Το 
άκουσα που το τραγουδούσαν το 1970 στ’ 
αλώνι στου Μαυρομάτη, καθώς αλώνιζαν 
(εγώ τσοπανόπουλο τότε) η θειά Κανέλλα 
και η θειά Γκόλφω, κόρες του Μαρίνη 
Στρίκου και της γρια–Σταματούλας, με 

φωνή αηδονιού. .
«Γρήγορα νάρθεις Άνοιξη
κι όμορφο καλοκαίρι.
Να βγουν οι Βλάχοι στα βουνά
να ξεκαλοκαιριάσουν.
Να βγουν τα πρόβατα μ’ αρνιά 
τα γίδια με κατσίκια.
Να βγει η Φροσύνη στα βουνά
να ξεκαλοκαιριάσει. 
Να πιει νερό απ’ τον Αγιολιά
κι’ απ’ τον Αγιοδημήτρη.
Να της περάσει η αρρωστιά 
να της κοπεί και η θέρμη.
Κι’ ήπιε νερό απ’ τον Αγιολιά
κι’ απ’ τον Αγιοδημήτρη .
Και η αρρωστιά επέρασε
κι’ η θέρμη της εκόπη».
Οι τσοπαναραίοι έβαζαν στα πρόβατα 

τροκάνια, στα γίδια τσιοκάνια, κουδούνια 
στα γκεσέμια (τραγιά μουνουχισμέ-
να), μπουζούκες (μεγάλα τροκάνια) 
και κυπριά (μεγάλα κουδούνια) για 
να οδηγούν τα γιδοπρόβατα. Ήταν 
η μόνη διασκέδαση, ακούγοντας τη 
μελωδία απ’ όλους αυτούς τους ήχους. 
Αν και υπήρχε φτώχεια, συναγωνί-
ζονταν μεταξύ τους οι Τσελιγκάδες 
ποιος θα έχει τα περισσότερα και 
με τους καλύτερους ήχους σιδερικά 
(όπως τα έλεγαν) στο μπουλούκι. 
Όταν πήγαιναν στα πανηγύρια (Αγία 
Παρασκευή Λαγκαδίων, Λουτρά 
Ηραίας τη Μεγάλη Πέμπτη κλπ), 
πρώτα ψώνιζαν κουδούνια για τα 
γιδοπρόβατα και μετά τσαρούχια για 
τα πόδια τους. Κι’ εγώ προσωπικά 

είχα μεγάλη τρέλα με τα τροκανοκούδουνα 
από μικρό παιδί. Ήταν το παιχνίδι μου, η 
διασκέδασή μου. Τώρα τα έχω βαρεθεί, 
γιατί από τη στιγμή που δεν ακούς γύρω σου 
άλλο μπουλούκι, απογοητεύεσαι... Παντού 
επικρατεί η ερημιά.

Η ώρα της αναχώρησης.
Έπρεπε να είναι όλα έτοιμα αποβραδίς. 

Πολύ πρωί με τα χαράματα ξεκινούσαμε με 
όλα τα υπάρχοντα. Προτού πιάσει η ζέστη 
έπρεπε να έχουμε περάσει του Παλούμπα. Τα 
γιδοπρόβατα και περισσότερο τα πρόβατα δεν 
προχωράνε με τη ζέστη. Με το κίνημα γινόταν 
μια οχλοβοή ανεπανάληπτη. Τροκάνια, τσιοκά-
νια, κουδούνια, κυπριά, μπουζούκες, σκυλιά να 
γαβγίζουν, γιδοπρόβατα να βελάζουν. Έβλεπαν 
τη μάζωξη όλα τα ζώα μαζί, γιατί συνήθως 
πήγαιναν χώρια τα πρόβατα, χώρια τα γίδια, 
χώρια τα γαλάρια (όσα είχαν γεννήσει), χώρια 
τα στέρφα (αυτά που δεν είχαν γεννήσει) και 
αισθάνονταν ότι κάτι διαφορετικό θα συμβεί. 
Μεγάλος μπελάς ήταν τ’ αρνοκάτσικα, δεν 
ήθελαν ν’ ακολουθήσουν το μπουλούκι στο 
καινούριο ξεκίνημα, είχαν συνηθίσει εκεί που 
γεννήθηκαν και γυρνούσαν πίσω. Άιντε να βά-
λεις σε δρόμο όλα αυτά τα ζωντόβολα. Συνήθως 
βοηθούσε και κάποιος άλλος τσοπάνης, που δεν 
είχε φύγει ακόμη για τα βουνά. 
Μπροστά πήγαιναν τ’ αλο-

γομούλαρα φορτωμένα τα 
μπαγάδια, με κότες κρεμασμέ-
νες από τα κολιτσάκια των σα-
μαριών και μικρά κατσικάκια 
στα μισογόμια). Ακολουθού-
σαν τα γίδια με τα γκεσέμια 
μπροστά και πίσω τα πρόβατα. 
Έτσι γίνεται πάντοτε. Τα γίδια 
πηγαίνουν πάντα μπροστά 
από τα πρόβατα. Από κοντά 
και τα τσοπανόσκυλα. Ένας 
από τους τσοπάνηδες (πάντο-
τε άνδρας), ο πιο έμπειρος, 
ξέκοβε τα γκεσέμια μπροστά, 
που γνώριζαν το δρόμο και ακολουθούσαν τα 
υπόλοιπα. Στο τέλος πάντοτε μια γυναίκα τρα-
βούσε ένα γουρούνι (το αγοράζαμε τη Μεγάλη 
Πέμπτη, που γινόταν η ζωοπανήγυρη στα Λου-
τρά της Ηραίας). Στο δρόμο ο τόπος σειόταν 
από τα τροκάνια και τα κουδούνια. 
Τ’ ανέβασμα στα βουνά από τα χειμαδιά ήταν 

πολύ χαρούμενο, ήταν κάτι το διαφορετικό, είχε 
λεβεντιά είχε καμάρι. Αντίθετα το κατέβασμα 
από τα βουνά στα χειμαδιά είχε μια μελαγχολία. 
Οι εποχές (καλοκαίρι–χειμώνας) επηρέαζαν τη 
διάθεση ανθρώπων και ζώων. 
Φτάνοντας στα βουνά ξεμεσημεριάζαμε στη 

Γκούρα (Σφυρίδα). Η Γκούρα ήταν πέρασμα 
για όλους τους τσοπάνηδες που πήγαιναν από 

τα χειμαδιά 
στα  βουνά 
(Μαγουλια-
νίτες, Βαλ-
τεσινιώτες, 
Βυτηναίους, 
Λασταίους, 
Ρ α δ α ί ο υ ς 
κ λπ ) .  Στη 
συνέχεια, τα 
πρώτα χρόνια 
που τα χωράφια σπέρνονταν και στον Αρτοζήνο 
και στο Σερβόβουνο, ρίχναμε στανοτόπι για 
λίγο καιρό στης “Γριάς το Σορό”, στο “Διάσελο”, 
όπως λέμε. Τότε δεν υπήρχαν καστανιές εκεί. 
Είχαμε και «Σμίχτες» (σμίγαμε δηλαδή το γάλα 
μια εβδομάδα ό ένας την άλλη ο άλλος) τους 
Κουτσανδραίους, Στρικαίους, Καγιου-
λαίους. Μετά από εκεί ακολουθούσαμε τις 
αποστασιές. Δηλ. μια χρονιά όλα τα χωράφια 
στο Σερβόβουνο σπέρνονταν αραποσίτια και 
ρόβες και στον Αρτοζήνο κριθάρια, σιτάρια 
και φακές. Την άλλη χρονιά το αντίθετο. 
Υπήρχε κανόνας και κανένας ιδιοκτήτης δεν 
έκανε του κεφαλιού του. Τα γιδοπρόβατα τα 
πηγαίναμε εκεί που ήταν σπαρμένα κριθάρια, 
μόλις άρχιζαν και τα θέριζαν, στις καλαμιές και 
περνούσαμε όλο το καλοκαίρι. Στον Αρτοζήνο 
είχαμε στανοτόπι στις περιοχές Πετροκόπου, 
Μαυρομάτι, Περδικόβρυση και το 1965-75 
στον Άγιο Δημήτρη. 
Τα ζώα εκτός από τροφή θέλουν και άλλες 

φροντίδες. Στα χειμαδιά είχε γίνει το κολο-
κούρεμα των προβάτων (κούρεμα γύρω από 
την ουρά τους για να αρμέγονται). Μόνο τα 
πρόβατα κολοκουρεύουν. Στα βουνά γίνεται 
το κανονικό κούρεμα. Μαζεύονταν και άλλοι 
τσοπάνηδες και κουρεύαμε με μεγάλα ψαλίδια 
(προβατοψάλιδα) το ένα κοπάδι τη μια μέρα 
και το άλλο κοπάδι την άλλη μέρα. Τα γίδια 
τα κουρεύαμε μετά από τα πρόβατα και με 
διαφορετικό τρόπο. Τους αφήναμε στη Ράχη 
σέλα όπως τη λέμε. Τα τραγιά τα γκεσέμια τα 
φτιάχναμε όμορφα. Τους αφήναμε μπροστελί-
νες, δηλ. μαλλί στα μπροστινά πόδια. 
Στα βουνά η ζωή του τσοπάνη, μετά το θερι-

σμό στα χωράφια, γινόταν ξένοιαστη, κυρίως 
για μας τα τσοπανόπουλα, που φυλάγαμε τα 
κοπάδια το καλοκαίρι, γιατί οι μεγάλοι είχαν 
και άλλες δουλειές. Στο Σερβόβουνο έμεναν 
ελεύθερα (μπόσικα) μετά το θερισμό όλων 
των χωραφιών και ξέβγαζαν για βοσκή και 
τα γαϊδουρομούλαρα όλοι οι χωριάτες. Στον 
Αρτοζήνο ήσαν “μπόσικα” μόνο στου Πετρο-
κόπου. Εκεί στην Κοκκινιά (στο επάνω μέρος 
των χωραφιών Ευθ. Ζαχαρόπουλου και Ι. 
Ν. Μαραγκού) μαζευόμαστε όλα τα τσοπα-
νόπουλα (Ρουσόπουλα, Μπραβόπουλα από 
Μαλάσοβα, Καγιουλόπουλα από Λαγκάδια, 
Μαγουλιανίτικα από Δημητσάνα, και κάποια 
εποχή θυμάμαι και το Γιώρη το Λιατσόπου-
λο-Ζευκιλή) και κάναμε παρέα. Μαζί με τ’ 
αστεία τα μεγαλύτερα παιδιά πείραζαν και τις 
τσιούπες (κορίτσια).

Τα περιβόλια 
Όπου έβγαζε νερό στον Αρτοζήνο υπήρχε 

και ένα περιβόλι και το φυλάγαμε όλο το 
καλοκαίρι. Περδικόβρυση (Μ. Ρουσιά). 
Μαυρομάτι (Ηλ. Κουτσανδριά, Φωτεινής 
Αναστασοπούλου, Γεωργάκη Σχίζα, 
Γιώρη Τρουπή-Γκράβαρη). Ο μπάρμπα 
Γιώρης είχε και πολλές μηλιές μέχρι και το 
1982 . Είχα περάσει πολλά βάσανα μ αυτές 
τις μηλιές. Ποτέ δεν είχα πάρει ένα μήλο. 
Τα ράντιζε με φάρμακο για ασθένειες και 
μας έλεγε ότι θα φαρμακωθούμε άμα φάμε. 
Προτιμούσαμε τα κορόμηλα και τα γκόρτσα. 

Ο Κώστας Ρουσιάς τυροκομείΟ Κώστας Ρουσιάς τυροκομεί

To άρμεγμα των προβάτωνTo άρμεγμα των προβάτων
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Στου Μοσχονά είχαν περιβόλι οι Ν. Τρουπής (Αλούπης) 
και ο Φώτης Δημόπουλος (Σκορδής), μέχρι που τα πού-
λησαν στους Καγιουλαίους. Στη Βρωμήστρα είχαν περιβόλια 
οι Κουτσανδραίοι. Στον Αγιοδημήτρη ο Τσαντίλης και ο 
Θανάσης (Θωμάς) Σχίζας. Στις Βρύσες ο Χρήστος Κων-
σταντόπουλος (Μουργάκος) και αργότερα ο Γ. Τρουπής 
που το αγόρασε.

Η στρούγκα
Στην Περδικόβρυση που ρίχναμε στανοτόπι φτιάχναμε 

τη στρούγκα. Ένα φράχτη κυκλικό και μέσα βάζαμε τα γι-
δοπρόβατα και τα αρμέγαμε. Τα ζώα έμπαιναν από το πίσω 
μέρος της Στρούγκας και μπροστά καθόμαστε οι τσοπάνηδες 
επάνω σε μεγάλες πέτρες (στρουγκολίθια) και περνούσαν 
ένα–ένα και τ’ αρμέγαμε. Πίσω υπήρχε ένα άτομο και λέγο-
ντας στα γίδια –οστ– και στα πρόβατα –ιστ-, αυτά έβγαιναν 
από τη στρούγκα. Δίπλα υπήρχαν οι φούρκες (ψηλά ξύλα με 
διχάλες μπηγμένες στο χώμα). Στις διχάλες στερεωνόταν το 
λεβετόξυλο και κρεμάγαμε το λεβέτι και τις τσαντίλες με το 
τυρί. Το άρμεγμα γινόταν πρωί και βράδυ. Το καλοκαίρι με 
τη ζέστη τα γιδοπρόβατα σταλίζουν (στάλος=μεσημεριανός 
ύπνος), συνήθως κοντά σε νερό κάτω από πλατάνια. Στον 
Αρτοζήνο «ποτισιώνες» είχαμε στην Περδικόβρυση και στο 
ρέμα στη Βρωμήστρα. Στο Σερβόβουνο τα ποτίζαμε στο 
Λαφοβούνι στο ρέμα, πιο κάτω από της Γριάς το Σορό, που 
αρχίζει η Γκούρα. 
Μετά το 1985 περίπου, η ζωή των τσοπάνηδων άλλαξε. Ο 

πατέρας μου πήγε στα χειμαδιά μέχρι το 1985 που πουλήθηκε 
το τσιφλίκι του Αντωνόπουλου σ’ έναν Ελληνοαμερικανό. Ο 
θείος μου ο Στάθης είχε σταματήσει νωρίτερα, το 1980.
Οι καιροί σήμερα άλλαξαν και τώρα οι τσοπάνηδες πηγαί-

νουν στον Αρτοζήνο και στο Χαλασμένο βουνό με αυτοκίνητα, 
με τα κινητά τους τηλέφωνα και όλες τις ανέσεις. Το χειμώνα 
ας είναι καλά οι ζωοτροφές και ας λείπουν τα χειμαδιά.

Ιούνιος 2010 
(ΣΣ. Το άρθρο αυτό είναι μέρος μεγαλύτερου άρ-

θρου, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συν-
δέσμου servou.gr, στην κατηγορία “αναμνήσεις”. Σε 
επόμενο φ. Αρτοζήνου θα δημοσιευθεί και το άλλο 
κομμάτι του άρθρου).

Η Μούσα
Γράφει ο Θάνος Π. Στρίκος

Στην αξιόλογη εφημερίδα 
“Παρατηρητής” της Σπάρτης 
διαβάσαμε άρθρο του πατριώτη 
μας Θάνου Στρίκου με τίτλο 
“Η Μούσα”. Επειδή το άρθρο 
είναι μεγάλο (5 συνέχειες) 
και ξεπερνάει τις δυνατότητες 
της δικής μας εφημερίδας, θα 

παραθέσουμε μερικά αποσπάσματα (πλήρες το άρθρο θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου servou.gr, όταν 
μας σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή), για να προσφέρουμε στους 
πατριώτες και κάτι διαφορετικό από τα συνήθη συλλογικά, 
αναμνήσεις κλπ.
Γράφει ο Θάνος:
“...Η Μούσα είναι η εσωτερική δύναμη, που κάτι φορές πιά-

νει  τον άνθρωπο και τον τρελένει (το ένει με ε και όχι με αι), 
όπως η βοϊδόμυγα το βόιδι. Δεν τον αφήνει πουθενά σε ησυχία. 
Που δεν του χρειάζεται η δύναμη αυτή για να ικανοποιήσει 
κάποια βιοτική του ανάγκη, αλλά κάτι πού κάποτε είναι πολύ 
βαθύτερο. Ψυχικό, πολύ πέρα από το υποχρεωτικό. Πάνω από 
το γήινο. Κάτι το αέρινο, το υπερβατικό και υψιπετές...”

“...Η Μούσα είναι αυτή που κινεί όλες τις τέχνες. Του 
γεωργού, του χτίστη, του πρωτομάστορα, του πελεκάνου, της 
υφάντρας, της κεντίστρας, της μαγείρισσας, της πλέκτριας, 
του ξυλουργού... Ίσαμε του στρατηγού, του αρχιτέκτονα, του 
γιατρού (ιατρική τέχνη), του ρήτορα... Ίσαμε του πολιτικού 
(η πλέον υψηλή). Με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου, 
γιατί σήμερα η πολιτική δεν είναι τέχνη, αλλά το πολύ ένα 
είδος διαχείρισης. Έτσι δεν μας λένε άλλωστε: η διαχείριση 
της εξουσίας των κοινών. Άρα ταχυδακτυλουργία. Άρα απάτη. 
Απ΄τα καπέλα τα ημίψηλα και τις μήτρες βγαίνουν καθημε-
ρινώς ...λαγοί με πετραχήλια... Και ανάμεσα στις τέχνες και 
οι λεγόμενες καλές (ποίηση, γλυπτική, ζωγραφική, μουσική 
υποκριτική κ.ά.). Κι ο μαέστρος που διευθύνει την ορχήστρα 
και ο λογοτέχνης, ο ποιητής, που τα λόγια του μας τα δίνει 
μαστορεμένα. Ακόμη και ο μασόνος (ο τέκτονας), ο μαΐστωρ 
(δάσκαλος των ψαλτών στο Βυζάντιο) και ο μαΐστρος (ο άνε-
μος που χαϊδεύει και δροσίζει)...”.

“...Κι αν πραγματικά την αγαπώ την τέχνη που κάνω, αυτό 
εν τέλει σημαίνει ότι αγαπώ τον άνθρωπο. Θυμηθείτε μια 
φοβερή φράση, με πραγματικά καθολικό περιεχόμενο, του Ιπ-
ποκράτη. <<Φιλοτεχνίη εστί φιλανθρωπίη>>. Που σημαίνει 
ότι αν αγαπάς μια τέχνη ταυτόχρονα αγαπάς τον άνθρωπο. Ο 
τσαγκάρης π.χ. αν αγαπάει την τέχνη του θα κάνει και καλό 
παπούτσι... “

“...Λες, είπα, η μούσα να είναι μάουσα, μετοχή δηλαδή, του 
πανάρχαιου ρήματος μάω, που σημαίνει: Θέλω να: παίξω, να 
τραγουδήσω, να κλάψω, να χορέψω, να σκαλίσω ένα ξύλο, να 
αναπαραστήσω κάτι. Και άλλα πολλά τέτοια. Προσοχή όμως. 
Αυτό δεν το προκαλώ. Έρχεται μόνο του. Πηγάζει από μέσα 
μου σαν μια βαθύτερη ανάγκη. Κουράζομαι βέβαια. Όμως η 
εσωτερική δύναμη να εξωτερικεύσει την εσωτερική επιθυμία 
είναι ισχυρότερη, ώστε δεν λογαριάζει κούραση. Ή μάλλον 
θάλεγα σαν μαγεία διαλύει την κούραση...”

“...Και οι Μούσες πολλές. Όσες και οι τέχνες. Όσες και οι 
επιστήμες. Μία απ΄αυτές, καίτοι δεν αναφέρεται στις εννέα, 
ονομαζόταν Πολυμάθεια. Και κάθε μια κάτι κρατούσε (λύρα, 
πάπυρο κ.ά.). Όσες κι οι ιερές επιθυμίες που είναι σύμφυτες 
στον άνθρωπο και τον ακολουθούν. Και τις επιθυμίες αυτές, 
τις πηγάζουσες από τα μύχια της ψυχής του τις κινεί κάποιος 
θεός. Έχουν ιερότητα οι Μούσες.  Ήσαν οι ίδιες θεές. Επο-
μένως έπρεπε να τους ανεγείρουν και ιερά να τις τιμήσουν. 
Έτσι γεννήθηκαν τα μουσεία, υπαγορευμένα κι αυτά απ΄τις 
Μούσες. Ήσαν δε τα μουσεία όχι μόνο στενά τα ιερά των 
Μουσών, αλλά κάθε τόπος όπου συντελείτο οτιδήποτε πνευ-
ματικό. Και σήμερα τα μουσεία είναι για να στεγάσουν τα 
έργα του νου και των χεριών του ανθρώπου. Ουδέποτε δε ο 
θεός απαγόρευσε ποτέ στον Έλληνα να εκφράζεται ελεύθερα. 
Το <<ου ποιήσεις είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα>> εδώ 
είναι άγνωστο. Όπως η <<απραξία ή η ακινησία>>. Κι όχι 
μόνο αυτό αλλά οι Έλληνες θεοποίησαν το κάλος (Αθάνατε 
Έλληνα! <<Έλλην όφις ο ποικίλος>>, θα γράψει ο αρχιερέας 
των Δελφών Πλούταρχος)...”.  

(Ο θεόφιλος Σωτηρόπουλος, που επιμελείται τη σχετική 
στήλη στην εφημερίδα, γράφει για τον πατριώτη μας Θάνο 
Στρίκο: “...Μεθυσμένος από το μεγαλείο του αθάνατου 
ελληνικού πνεύματος, δεν παύει να το κερνάει απλόχερα με 
τον λαγαρισμένο τον ανόθευτο λόγο του σε όλους εμάς, που 
ζηλεύουμε τη γραφή του. Αδιόρθωτος ελληνολάτρης, υμνεί το 
μεγαλείο της φυλής και νιώθει υπερηφάνεια για την καταγωγή 
του και κοντά σ΄εκείνον και όλοι εμείς γοητευμένοι από τη γραφή 
του”.  Επίσης ο κ. Σωτηρόπουλος αναφέρει εισαγωγικά για 
τις αποστολές κάθε μιας από τις 9 μούσες. Καλλιόπη: Επική 
ποίηση και ρητορική. Ευτέρπη: Λυρική ποίηση. Θάλεια: 
Κωμωδία και βουκολική ποίηση. Ερατώ: Ερωτική ποίηση. 
Πολύμνια: Θρησκευτική ποίηση. Μελπωμένη: Μουσική 
και Τραγωδία Τερψιχόρη: Ρυθμική. Ουρανία: Αστρονομία.  
Κλειώ: Ιστορία).

«ΣΤΑ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ»«ΣΤΑ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ»  ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ “ΓΚΟΥΡΑ” ΣΤΙΣ 15/05/2010 ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ “ΓΚΟΥΡΑ” ΣΤΙΣ 15/05/2010 

Ο Φυσιολατρικός Ορειβατικός Όμιλος Ηραίας «Η ΓΚΟΥΡΑ» 
πραγματοποίησε στις 15/5/2010 την  εκδήλωση «ΣΤΑ ΣΤΑ-
ΝΟΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ», στο βουνό Αρτοζήνος και στο 
Φαράγγι της Γκούρας-υπό την αιγίδα του Δήμου Ηραίας- με 
τροποποίηση στο πρόγραμμα που είχε ανακοινώσει, λόγω 
των δύσκολων καιρικών συνθηκών. Παρά τη χειμωνιάτικη 
όψη του καιρού, πραγματοποιήθηκε στο ξωκλήσι του Αγιοδη-
μήτρη στις 10.00 π.μ. από τον πατέρα Νικόλαο από Λαγκάδια 
-ο οποίος ήλθε με εντολή του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη 
Γόρτυνος  Ιερεμία ύστερα από αίτηση του Ομίλου- παρά-
κληση και αρτοκλασία υπέρ υγείας των μελών του Ομίλου, 
των ποιμένων και όλων των παρευρισκόμενων, σε μια λιτή 
και συγκινητική ατμόσφαιρα, ψάλλοντας τα απολυτίκια του 
Αγίου Γεωργίου (εθιμικά γιορτή των τσοπάνηδων) και του 
Αγίου Δημητρίου με τη βοήθεια του ψάλτη κ. Γ. Λουμιώτη, 
προέδρου Τ.Σ Λουτρών Ηραίας. Ο άρτος ήταν προσφορά 
των Τάκη και Ελένης Θανοπούλου. Αξίζει να αναφερθεί 
ότι το εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου έχει ανεγερθεί  από 
τον Δ. Τσαντίλη (από Σέρβου) το 1954, πάνω στα ερείπια 
παλαιότερου ναού.

Με απόφαση του ΔΣ του Ομίλου  ματαιώθηκε η προγραμ-
ματισμένη πεζοπορία. Αποφασίστηκε η κεντρική εκδήλωση 
να πραγματοποιηθεί στο χωριό Λυκούρεση, στην αίθουσα 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως προβλεπόταν από απόφαση 
του ΔΣ. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Ανδρ. 
Αντωνόπουλος και πολλά από τα μέλη του ΔΣ της Ομοσπον-
δίας Ορειβατικών Συλλόγων Ελλάδος επικεφαλής ομάδας 
ορειβατών. Παραβρέθηκαν και τίμησαν την εκδήλωση ο 
Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Αρκαδίας και Δήμαρχος Τρικολώνων 
κ. Γ. Μπαρούτσας, ο Δήμαρχος Λαγκαδίων και μέλος του 
Δ.Σ της ΤΕΔΚΑ κ. Ευστ. Κούλης και ο Δημ. Σύμβουλος Δήμου 
Ηραίας κ. Αθ. Μπόρας. Επίσης αντιπρόσωποι πολιτιστικών 
συλλόγων των χωριών του Φαραγγιού της Γκούρας και Το-
πικών Συμβουλίων. 
Η Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Δημ. Σύμβουλος του Δήμου 

Ηραίας  Ελένη Θανοπούλου-Χριστοπούλου καλωσόρισε 
όλους τους παρευρισκόμενους  και μετά, το λόγο έλαβε 
ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ομίλου Ευθ. Αποστολόπουλος 

ο οποίος μίλησε για την ιστορία του μαρτυρικού  χωριού 
«Αρτοζήνος» που καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τους 
Τούρκους κατά πάσα πιθανότητα το 1750. Μεταξύ άλλων 
είπε «...Σε Οθωμανικό κατάστιχο της περιόδου 1566-1574 
αναφέρεται ανάμεσα στα 249 χωριά του Δήμου Καρύταινας   
το χωριό Αρτοζήνος με 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων, 39 
άγαμους μη Μουσουλμάνους και έσοδα 10.724 άσπρα. Σύμ-
φωνα με διηγήσεις των παππούδων μου μοναδικός επιζών 
από το ξεκλήρισμα των κατοίκων του Αρτοζήνου ήταν ένα 
παιδί που το έσωσαν και το περιέθαλψαν ο Αθ. Στρίκος και η 
οικογένεια Τρουπή στη Σφυρίδα, αργότερα εγκαταστάθηκε 
στο Λυκούρεση και έγινε ο γενάρχης των Κομνηνών...». 
Ο Όμιλος θέλοντας να τιμήσει τους απογόνους, του μονα-

δικού διασωθέντος από το χαλασμό του χωριού Αρτοζήνος, 
απένειμε ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ  πλακέτες σε  τρεις Λυκουρεσαίους 
Κομνηνούς: Τον Νικόλαο τον Αθανάσιο και τον Δημήτριο. 
Τα βραβεία απένειμαν οι κ.κ. Ευθ. Αποστολόπουλος, Αθ. 
Μπόρας και Ανδρ. Αντωνόπουλος. 
Στη συνέχεια αναπτύχθηκε το δεύτερο θέμα της εκδή-

λωσης από τη κ. Μαρίνα Διαμαντοπούλου-Τρουπή, που 
ξεκίνησε την ομιλία της από την Ελληνική Μυθολογία με το 
θεό Πάνα και αναφέρθηκε στο ποιητή του βουνού και της 
στάνης Κ. Κρυστάλλη. Περιέγραψε με λίγα λόγια την ζωή 
των τσοπάνηδων στον Αρτοζήνο και κατέληξε με σκέψεις για 
το μέλλον της περιοχής. Ακολούθως, ο Όμιλος θέλοντας να 
τιμήσει τους λίγους εναπομείναντες «ποιμένες της Αρκαδίας» 
απένειμε σε τρεις τσοπάνηδες της περιοχής του Αρτοζήνου 
ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ πλακέτες, τιμώντας στο πρόσωπο τους όλους 
τους τσοπάνηδες γύρω από το Φαράγγι της Γκούρας. Οι τρεις 
κτηνοτρόφοι που τιμήθηκαν ήταν: ο Ιω. Κ. Ρουσιάς από Σέρ-
βου, ο Απόστ. Μπράβος από Άγιο Αθανάσιο (Μαλάσοβα) και 
ο Ευστ. Καγιούλης από τα Λαγκάδια. Τις τιμητικές πλακέτες 
απένειμαν: οι κ.κ. Γ. Μπαρούτσας και Ευστ. Κούλης και 
η κυρία Ελένη  
Θανοπούλου-
Χριστοπούλου.
Από τα τιμώ-

μενα πρόσωπα, 
ο κ. Ιω. Κ. Ρου-
σιάς, εκπαιδευ-
τικός, που με 
την οικογένεια 
του διατηρεί κο-
πάδι με πρόβα-
τα, ευχαρίστησε τον Όμιλο για την πρωτοβουλία που είχε, 
να τιμήσει τους κτηνοτρόφους της περιοχής και είπε: 

«Είναι  πρωτότυπη η κίνηση που έκανε ο Όμιλος «ΓΚΟΥΡΑ». 
Συνήθως τιμητικές πλακέτες απονέμονται σε άτομα με αξιώ-
ματα και ήταν ευχάριστη έκπληξη για μας που κάποιος μας 
θυμήθηκε και μας τίμησε. Με πολλή συγκίνηση αφιερώνω 
το τιμητικό βραβείο στο πατέρα μου και στο παππού μου, 
που ήταν από παράδοση τσελιγκάδες».
Μετά την ανάπτυξη των ομιλιών ακολούθησε γεύμα στον 

ίδιο χώρο με ψητά αρνιά, σαλάτες, τυριά και άλλα παραδοσι-
ακά φαγητά. Ο Όμιλος είχε αναλάβει κατά μεγάλο μέρος τα 
έξοδα του γεύματος. Όμως υπήρξαν και προσφορές. Το ΔΣ 
του Ομίλου ευχαριστεί τον κ. Ιω. Κ. Ρουσιά που πρόσφερε 
ένα αρνί, τον κ. Απ. Μπράβο που πρόσφερε δυο αρνιά, τον κ. 
Ευστ. Καγιούλη που πρόσφερε ένα αρνί και τον κ. Μανιάτη 
από τα Λαγκάδια που πρόσφερε το ψωμί, το τυρί και το κρασί. 
Επίσης ευχαριστεί όλη την οικογένεια του Ιω. Κ. Ρουσιά (τη 
σύζυγο του Βάσω, τα παιδιά του Κώστα, Δημήτρη, Νίκο, Μα-
ρία και τη νύφη του Τζένη) που προσέφεραν παραδοσιακά 
φαγητά στο γεύμα και βοήθησαν στο σερβίρισμα καθώς και 

σε άλλες ερ-
γασίες. Ακόμα 
ευχαριστεί την 
κ. Έφη Γεωρ-
γοπούλου (από 
Λυσσαρέα και 
Κοκκινοράχη) 
και τη κ. Γιάννα 
Μπράβου από 
Μαλάσοβα που 
βοήθησαν στο 
σερβίρισμα κα-
θώς και τον κ. 

Νίκο Αρ. Τρουπή από Σέρβου για τη μικροφωνική εγκατά-
σταση. Η εκδήλωση συνεχίστηκε με επιλεγμένα αρκαδικά 
δημοτικά τραγούδια που απόλαυσαν οι εκδρομείς και χόρε-
ψαν με πολύ κέφι και μεράκι στη πλατεία του χωριού ως το 
απόγευμα.  Ένα μικρό χωριό του Φαραγγιού της Γκούρας, 
το Λυκούρεση, για λίγες ώρες ζωντάνεψε με επισκέπτες, 
τραγούδια και χορούς.
Το ΔΣ του Ομίλου «ΓΚΟΥΡΑ» εκφράζει τις ευχαριστίες του 

και στο Δήμο Ηραίας για την βελτίωση του χωματόδρομου 
που οδηγεί στο βουνό Αρτοζήνος, για την παροχή των 
τραπεζοκαθισμάτων και τη διάθεση συνεργείου για το 
άνοιγμα του μονοπατιού στο τμήμα του Φαραγγιού που 
θα γινόταν η πεζοπορία

ΤΟ Δ.Σ.

Για την εκδήλωση του Ομίλου Γκούρα στις 10 Ιουλίου, 
στο επόμενο φ. του Αρτοζήνου

Βράβευση Ι. Κ. Ρουσιά

H Λειτουργία στον Αγ. ΔημήτρηH Λειτουργία στον Αγ. Δημήτρη

Xoρός στην πλατεία του Λυκούρεση
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Tα Οι κο νο μι κά μας

ΚΑ ΤΑ ΘΕ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝ ΔΕ ΣΜΟ
ΛΟ ΓΑ ΡΙΑ ΣΜΟΣ ΣΤΗΝ 

AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 151002101091057 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ 23.4.2010 ΕΩΣ 7.7.2010
ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θ.
Για αναξιοπαθούσα οικογένεια ..........50
ΒΕΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Μνήμη συζύγου του Μαρίκας ..........200
ΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ..............50
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ........................20
ΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ..............................30
ΚΩΝΣΤΑΝΤ/ΛΟΣ Γ. του ΝΙΚ
Μνήμη Ηλία Χειμώνα ........................50
ΚΩΝΣΤΑΝΤ/ΛΟΣ Γ. (Κόρινθος) .........50
ΚΩΝΣΤΑΝΤ/ΛΟΣ ΙΩ. (Κόρινθος) .......20
ΚΩΝΣΤΑΝΤ/ΛΟΣ Π. (Κόρινθος) ........20
ΚΩΝΣΤΑΝΤ/ΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ .............40
ΜΑΡΑΓΚΟΥ-ΒΕΡΓΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ
Για αναξιοπαθούσα οικογένεια ..........50
ΜΠΟΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣτου  Γ. ............50
ΜΠΟΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Μνήμη γονέων του και εξαδέλφων 
Τάσου Μπόρα και Παρ. Στρίκου ......600
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ  ΕΛΕΝΗ ..................50
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Γ .......25
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤ. του Γ ..........20
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. του ΗΛΙΑ.......25
ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ...........20
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣ. Του ΧΡ. ........30
ΣΤΡΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΠΟΣΤ.......50
ΣΧΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜ .............60
ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ........................2,47
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Για αναξιοπαθούσα οικογένεια ..........50
ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ .......................30
ΤΣΑΝΤΙΛΑ-ΧΕΙΜΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ .....30
ΣΧΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πειραιάς) ..........50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ...........1.672,47 

ΕΞΟΔΑ 23.4.2010 ΕΩΣ 7.7.2010
112-114 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
  Μνήμη Η.Χειμώνα 
        (Αγ. Κωνσταντίνο) ...........................100
113 ΜΠΟΓΙΑΝ ΧΑΣΑΝ (Βαψίματα) .........300
115 ΓΙΟΒΑΣ ΝΙΚ. (Οικοδ.υλικά) ................64
116 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗ Μ. (Χαρτικά) ....8,55
117-118  ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ .........586,4
119 ΑΓΟΡΑ ΝΥΠΤΉΤΩΝ ........................145
120-121 ΔΕΗ - ΟΤΕ ..................................70
122 20 ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ..200
123 - 133 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΡΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ........................................600
124/125/126 ΒΑΨΙΜΟ ΠΟΛΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ 641
127 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ...............................440
128 ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΤΟ Π.Κ..........................240
129/136 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ-ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ .330
130-131 ΓΙΟΡΤΗ ΓΡΙΑΣ ΣΟΡΟ ............93,85
132 ΟΙΚ.ΥΛΙΚΑ - ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ Ι. ..............2010
134 - 135  ΔΕΗ - ΟΤΕ ............................67,5
15/343/18277 ΧΡΩΜΑΤΑ .........................180
151  ΚΑΡΕΚΛΕΣ κλπ (Προκαταβολή) ...2.000
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ .........................8.076,50

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛ. ΚΕΝΤΡΟ
Αγαπητοί πατριώτες
Με την έναρξη της λειτουργίας του 

ΠΚΣ, θεωρούμε χρέος μας να σας ενη-
μερώσουμε αναλυτικά για τα έξοδα που 
κάναμε, στα τρία σχεδόν χρόνια, από την 
έναρξη των εργασιών με ευθύνη του Συν-
δέσμου. Θέλουμε να σας βεβαιώσουμε ότι 
καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια με 
πολύ στενή παρακολούθηση του έργου 
και εξαντλητική διαπραγμάτευση, ώστε 
τα χρήματα που προσφέρατε να πιάσουν 
τόπο. Στο βιβλίο εξόδων του Συνδέσμου 
έχουν καταχωρηθεί  όλα τα έξοδα με κάθε 
λεπτομέρεια και με δέκατα του ευρώ, με 
υπογραφή Ταμία και Προέδρου. Είναι στη 
διάθεση κάθε πατριώτη. Από το σύνολο 
των εξόδων (με τα οφειλόμενα πρέπει 
να προσεγγίζουν τις 90.000 ευρώ) μόνο 
6.000 δεν είναι από προσφορές πατριω-
τών (3.000 μας επιχορήγησε ο ΟΠΑΠ, με 
ενέργειες του πρώην βουλευτή Δ. Κω-
στόπουλου και 3.000 πήραμε από άλλους 
φορείς). Πρέπει να υπογραμμισθεί πως 
σημαντικό μέρος των εργασιών προσφέρ-
θηκε δωρεάν από πατριώτες τεχνίτες, 
τους οποίους ευχαριστούμε για μία ακόμη 
φορά. Όλα τα μέλη του ΔΣ πρόσφεραν 
τις υπηρεσίες τους, στο μέτρο των δυνα-
τοτήτων ενός εκάστου, με πρωτοπόρο 
τον αείμνηστο πρόεδρο Ηλία Χειμώνα. 
Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όλους 
τους πατριώτες που πρόσφεραν μέχρι 
σήμερα τον οβολόν τους, να γίνει αυτό 
το έργο. Όσοι μπορούν να βοηθήσουν 
ακόμη (ιδίως αυτοί που δεν τους δόθηκε 
μέχρι σήμερα η ευκαιρία ή η δυνατότητα 
να προσφέρουν) ας το κάνουν τώρα που 
οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, ώστε 
να διαμορφωθεί και η κάτω αίθουσα 
(μουσείο κλπ).

Πίνακας εξόδων (για πρακτικούς λόγους 
δεν συμπεριλάβαμε δέκατα του ευρώ).

ΗΜΕΡ. ΑΡ.ΑΠΟΔ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  ΕΥΡΩ
8.11.2007  57 ΚΤΙΣΙΜΑΤΑ 2.600
29.10.2007 740 ΟΙΚΟΔ.ΥΛΙΚΑ Ι.ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ 1516
29.10.2007 741 ΟΙΚ. ΥΛΙΚΑ Ι.ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ 872
30.10.2007 743 ΟΙΚ.ΥΛΙΚΑ Ι.ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ 611
20.12.2007 2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ -ΜΠΑΡΔΟΣ 100
15.4.2008  85 ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΑΣ 600
21.5.2008  91 ΑΓΚΟΝΑΡΙΑ  ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΟΥ 170
6.6.2008  92 ΑΓΚΟΝΑΡΙΑ  ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΟΥ 225
2.6.2008  93 ΑΓΚΟΝΑΡΙΑ  ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΟΥ 95
26.6.2007  94 ΑΓΚΟΝΑΡΙΑ  ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΟΥ 129
28.6.2008  95 ΠΡΕΚΙΑ 230
7.7.2008  96 ΑΓΚΟΝΑΡΙΑ  ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΟΥ 76
13.6.2008  7 ΔΗΜ.ΜΠΑΡΔΟΣ 1010
4.7.2008  8 ΙΡΟΥΣΙΑΣ (ΕΝΑΝΤΙ) 6.000
8.7.2008  9 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Κ.ΔΕΛΗΣ 150
9.7.2008  589/113 ΠΕΤΡΕΣ/ΜΑΡΚΙΖΕΣ  438
17.7.2008  107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 158
14.7.2008  12 Δ. ΜΠΑΡΔΟΣ ΕΠΕΝ. ΠΕΤΡΑΣ 1500
24.7.2008  11 Δ. ΜΠΑΡΔΟΣ ΕΠΕΝ. ΠΕΤΡΑΣ 270
28.8.2008 8 55 ΥΛΙΚΑ ΕΠΕΝΔ.  Ι.ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ 335
18.8.2008  113 ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΑ, ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΣ 68
30.8.2008  14 ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΘ. ΣΚΟΥΡΟΣ 160
31.8.2008  15 ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΗΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 80
10.9.2008  17 ΡΟΥΣΙΑΣ (ΣΚΕΠΗ ΚΛΠ) 4.000
18.8.2008  862 Ι.ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ  ΟΙΚ.ΥΛΙΚΑ 395
6.9.2008  867 Ι.ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ  ΟΙΚ.ΥΛΙΚΑ 780
13.9.2008  870 Ι.ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ  ΟΙΚ.ΥΛΙΚΑ 556
15.9.2008  18 ΙΣΜΑΗΛ- ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ 1.000
27.9.2008  19 ΙΣΜΑΗΛ- ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ 5.100
1.10.2008  875 Ι.ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ  ΟΙΚ.ΥΛΙΚΑ 740
4.11.2008  5725 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ - ΠΛΑΚΑΚΙΑ 1.262
4.11.2008  26 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ - ΠΛΑΚΑΚΙΑ 2.082
6.11.2008  21/126 ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΟΥ ΟΙΚ.ΥΛΙΚΑ 2.740
6.11.2008  22 ΡΟΥΣΙΑΣ (ΣΚΕΠΗ ΚΛΠ) 3.000
8.11.2008  23 Δ. ΜΠΑΡΔΟΣ 1.000
8.11.2008  24 Δ. ΜΠΑΡΔΟΣ 200
17.11.2008 13642 ΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 150
21.11.2008 27 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 2.000
28.11.2008 109 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 50
2.12.2008  29 Δ. ΜΠΑΡΔΟΣ 1.000
2.12.2008  28 Κ. ΔΕΛΗΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 1.500
3.12.2008  30 ΤΣΑΦΑΡΑΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ 300
3.12.2008  877 Ι.ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ  ΟΙΚ.ΥΛΙΚΑ 2.422
3.12.2008  898 Ι.ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ  ΟΙΚ.ΥΛΙΚΑ 1.400
4.12.2008  31 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ .ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 2.500
20.12.2008 33 Δ. ΜΠΑΡΔΟΣ 2.000
30.12.2008 135 ΑΓΚΟΝΑΡΙΑ  ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΟΥ 470
19.1.2009  910 Ι. ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ  ΟΙΚ. ΥΛΙΚΑ 655
14.2.2009  34 Ι.ΡΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1.000
7.4.2009  37 Δ. ΜΠΑΡΔΟΣ 500
9.4.2009  38 Δ. ΜΠΑΡΔΟΣ 2.501
5.5.2009  40 ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΟΥ ΟΙΚ.ΥΛΙΚΑ 500
28.5.2009  47 Δ. ΜΠΑΡΔΟΣ 1.001
12.6.2009  48 ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ 8.000
7.7.2009  49 ΤΣΑΦΑΡΑΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ  400
7.7.2009  50 ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΟΥ ΟΙΚ.ΥΛΙΚΑ 179
7.7.2009  51 ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΟΥ ΟΙΚ.ΥΛΙΚΑ 221
29.6.2009  55 Δ.ΜΠΑΡΔΟΣ 2.001
8.8.2009  58 ΚΑΥΚΑΣ ΗΛΕΚΤ. ΥΛΙΚΟ 580

12.7.2009  61 ΜΠΑΡΔΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  69
16.8.2009  62 Δ. ΜΠΑΡΔΟΣ 500
16.8.2009  63 ΑΘ. ΒΛΑΜΗΣ -ΜΑΡΜΑΡΑ 77
30.9.2009  64 Δ. ΜΠΑΡΔΟΣ 501
31.8.2009  67 ΦΥΣΙΚΑΣ-ΗΛΕΚΤΡ.ΥΛΙΚΟ 34
8.10.2009  68 ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ-ΝΤΟΥΛ. 510
9.10.2009  69 ΜΑΡΜΑΡΑ  501
30.10.2009 71 ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΚΑΛΑ 137
25.7.2009  72 ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ 63
20.7.2009  73 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΑΡ. 20
10.10.2009 74 ΒΛΑΜΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 125
10.10.2009 75 ΒΛΑΜΗΣ ΑΘ. ΜΑΡΜΑΡΑ 800
31.10.2009 76 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΟΕ 200
9.12.2009  84  Δ. ΜΠΑΡΔΟΣ 800
22.4.2010  106 ΠΟΜΟΛΑ 88
22.5.2010  113 ΒΑΨΙΜΑΤΑ 300
13.5.2010  115 ΓΙΟΒΑΣ ΝΙΚ. ΟΙΚ.ΥΛΙΚΑ 64
29.4.2010  119 ΑΓΟΡΑ ΝΥΠΤΗΡΩΝ 145
28.5.2010  124 ΒΑΨΙΜΑΤΑ  500
28.5.2010  125 ΡΟΥΣΙΑΣ-ΦΑΓΗΤΟ ΕΡΓΑΤΗ 120
28.5.2010  126 ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 21
28.5.2010  127 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  440
28.5.2010  128 ΕΡΓΑΤΙΚΑ 240
28.5.2010  129 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 130
28.5.2010  132 Ι.ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ  ΟΙΚ. ΥΛΙΚΑ 2.010
23.5.2010  136 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ-ΚΟΥΡΤ/ΞΥΛΑ 200
7.7.2010 15/343/18277 ΧΡΩΜΑΤΑ 180
1.7.2010 151 (ALPHA) ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΛΠ (ΕΝΑΝΤΙ) 2.000

  ΣΥΝΟΛΟ 82.353
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Εξασφαλίστε το εγγυημένο ποσό των 27.500 ευρώ
για τις σπουδές του ή την επαγγελματική 

του αποκατάσταση.
ΜΕ ΜΟΝΟ 3 ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ.

Επικοινωνήστε με την 
ΟΛΓΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Ασφαλιστική Σύμβουλο για κάθε είδους 
ασφάλεια

210-9090050, 210-5137994, 694413933

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Ι. ΣΧΙΖΑ, ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Η πρόταση αφορά στη δημιουργία ενός μικρού περιπτέρου 
στις “Γριάς το Σωρό”. Ο πρόεδρος ζήτησε από το Σύνδεσμο 
να καλύψει το κόστος των υλικών και ο ίδιος να προσφέρει 
δωρεάν την προσωπική του εργασία. 
Κατ΄αρχάς να συγχαρούμε τον αγαπητό πρόεδρο, τόσο 

για την ιδέα του όσο και την προσφορά του για την κατα-
σκευή. Βρίσκουμε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την πρόταση και 
αποδεχόμαστε την οικονομική επιβάρυνση του Συνδέσμου. 
Φανταζόμαστε πως ο  ίδιος, ως εξαιρετικός μάστορας, θα 
κάνει εκεί μια όμορφη πέτρινη κατασκευή (ανάλογη με αυτή 
της “Βρύσης του Γιατρού” στην Κοκκινόβρυση, που ο ίδιος 
κατασκεύασε δωρεάν με προσφορά των υλικών από το 
Σύνδεσμο) που να δένει με το περιβάλλον και να αποτελεί 
ένα “στέκι” στους διερχόμενους πατριώτες, στους κυνηγούς, 
στους εκδρομείς, στους τσοπάνηδες και στους φίλους της 
φύσης (ορειβάτες κλπ) 
Παρακαλούμε τους πατριώτες που θέλουν να βοηθήσουν ειδικά για αυτό το μικρό έργο 

να κάνουν την προσφορά τους (θα δημοσιευθεί στον Αρτοζήνο) στον πρόεδρο του χωριού 
ή στο Σύνδεσμο. 
Καλό είναι να θυμίσουμε πως την διαμόρφωση του χώρου (τεράστια πλατεία) στις Γριάς 

το Σορό έκανε ο Σύνδεσμος το 1998, με πρόεδρο το Ν. Ι. Μαραγκό και πως εκεί έγιναν 
εκδηλώσεις το 2000 και 2010, σε ανάμνηση της νικηφόρου μάχης του Σέρβου, που έγινε 
στην περιοχή στις 10-11 Μαΐου 1826, εναντίον των στρατευμάτων του Ιμπραήμ.

Ο Θησαυρός του μουσείου “Ζαχαρού” στου Σέρβου
Γράφει η Μαρίνα Διαμαντοπούλου-Τρουπή

Στο  χωριό  μας 
Σέρβου  υπάρχει 
ένας ανεκτίμητος 
θησαυρός ,  χάρις 
στον πατριώτη κ. 
Γιώργο Κατσιά-
πη. Η ιδιωτική συλ-
λογή αντικειμένων 

λαογραφικού χαρακτήρα που διατηρεί, το 
Λαογραφικό Μουσείο “Η ΖΑΧΑΡΟΥ” 
όπως ο ίδιος το ονομάζει, αποτελεί εστία 
πολιτισμού για του Σέρβου. Πιστεύω ότι 
μόνο ένας άνθρωπος ευαίσθητος σε θέματα 
πολιτισμού, που διαθέτει υψηλή αισθητική και 
πολύ μεράκι, ευγενικός και καλλιεργημένος θα 
μπορούσε να πραγματοποιήσει τη συλλογή και 
τη συντήρηση των αντικειμένων αυτών, που 
είναι η πρόσφατη ιστορία της κοινωνικής και 
επαγγελματικής ζωής των Σερβαίων. 
Μπορεί να δει  κανείς και να θαυμάσει στο 

μουσείο:
*τον αργαλειό με τα εξαρτήματα του όπως 

το χτένι, το αντί, τα μιτάρια, τα εργαλεία επε-
ξεργασίας του μαλλιού όπως τα λανάρια, τη 
ρόκα, την ανέμη, το αδράχτι. *το αλέτρι και τα 
εξαρτήματα του όπως το σταβάρι, το υνί, την 
αλετροπόδα, τις λαιμαριές καθώς και το δρεπάνι 
για το θερισμό, *τα εργαλεία του ξυλουργού 
όπως το τσεκούρι, την κόσα,  το πριόνι, *τα αντι-
κείμενα του μπακάλικου όπως την παλάντζα 
και το σατέρι, *τα κουζινικά όπως το τέντζερη, 
το τσουκάλι, το σαγάνι, το  χαλκωματένιο ταβά, 
την τέσα, το σκαφίδι και άλλα πολλά. *Με συ-
γκίνηση αντικρίζουμε το μπεσίκι που κοίμιζαν 
τα μωρά και τη νάκα που τη χρησιμοποιούσαν 
για τη μεταφορά τους. 
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο κ. Γιώργο 

καθώς και στους δωρητές των αντικειμένων 
που τα εμπιστεύτηκαν σε εκείνον. Πρέπει να 
είναι σίγουροι ότι έπραξαν το καλύτερο και ότι 
τα οφέλη από τη συγκέντρωση και την έκθεση 
αυτών των αντικειμένων διαχέονται στη τοπική 
κοινωνία και τα εισπράττουν όλα τα μέλη της.
Τέτοιου είδους μουσεία υπάρχουν σε πολλές 

επαρχιακές πόλεις και χωριά όλης της Ελλάδας 
και θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς τι 
παραπάνω θα προσθέσει και η συλλογή του 
δικού μας πατριώτη. Η απάντηση είναι απλή. 
Οι νέες γενιές που θα επισκεφτούν και θα 
περιεργαστούν τα εκθέματα θα ξέρουν ότι τα 
συγκεκριμένα αντικείμενα είναι των δικών τους 
προγόνων, των παππούδων και των γιαγιάδων 
τους. Το αλέτρι και το δρεπάνι είναι ποτισμένα 
από τον ιδρώτα του γεωργού, ο αργαλειός με-
ταφέρει το τραγούδι και τους αναστεναγμούς 
της κόρης που ύφαινε, το μπεσίκι θυμίζει τα 
νανουρίσματα της μάνας, η ρόκα ηχεί τις κου-
βέντες των γυναικών στο σεργιάνι.
Αυτά τα αντικείμενα και εργαλεία χρησι-

μοποιήθηκαν από τον άνθρωπο για αρκετούς 
αιώνες και μόλις πριν τριάντα χρόνια περίπου 
παροπλίστηκαν και αποτελούν πλέον μουσει-
ακό είδος. Πρώτα η βιομηχανική επανάσταση 
που άργησε βέβαια να επικρατήσει στη περιοχή 
μας, αλλά κυρίως η αλματώδης εξέλιξη της τε-
χνολογίας τα τελευταία χρόνια ανέτρεψαν όλη 
την κοινωνικοοικονομική δομή της κοινωνίας 
μας και έτσι καινούργια πράγματα τέθηκαν 
στην υπηρεσία του σύγχρονου ανθρώπου. Κι 
όμως, πέρσι  διάβασα σε περιοδικό ότι ακόμα 
χρησιμοποιούν το αλέτρι για όργωμα των 

χωραφιών στην ενδοχώρα κάποιου νησιού 
της άγονης γραμμής του Αιγαίου όπου δεν 
υπάρχει οδικό δίκτυο, πρόσφατα δε ίδια εικόνα 
παρακολούθησα σε ντοκιμαντέρ που μετέδωσε 
η τηλεόραση από τη περιοχή των Άνδεων στη 
Νότια Αμερική.
Θεωρώ ότι ο κ. Γιώργος τη κατάλληλη 

εποχή, δηλαδή λίγο πριν εξαφανιστούν, έβαλε 
το μεράκι του και διέθεσε το χρόνο του ούτως 
ώστε να συλλέξει τα εκθέματα που στολίζουν 
τώρα το μουσείο του γιατί σήμερα και να ήθε-
λε κανείς θα ήταν δύσκολο έως αδύνατο να 
πράξει το ίδιο. Η ύπαρξη του μουσείου είναι 
μια υποχρέωση τιμής στους προγόνους μας, 
είναι ο συνδετικός κρίκος με τις προηγούμενες 
γενιές, είναι η σύνδεση με τις ρίζες μας, είναι 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.
Το Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού, μαζί 

με αυτό το “μουσείο-ιδιωτική συλλογή” 
θα αποτελέσουν στο μέλλον σημαντικά ση-
μεία αναφοράς πολιτισμού για του Σέρβου. 
Πιστεύω ότι, σε συνεργασία με το συλλέκτη 
-αν και ο ίδιος το επιθυμεί- πρέπει ο Σύνδεσμος 
Σερβαίων να αναλάβει σοβαρή πρωτοβουλία 
ανάδειξης του μουσείου.
Η λέξη μεράκι, είναι μια λαϊκή λέξη που 

έχει τούρκικη προέλευση, αποδίδει όμως τόσο 
σωστά το νόημα που  θέλουμε να δώσουμε 
όταν τη χρησιμοποιούμε για να περιγράψου-
με το πάθος, τη κλίση και τη καλαισθησία 
του ανθρώπου για τα 
όμορφα πράγματα. 
Ο κ. Γιώργος  Κα-
τσιάπης λοιπόν εί-
ναι ένας μερακλής, 
που προσφέρει κάτι 
εξαιρετικό στις επό-
μενες γενιές των Σερ-
βαίων. Αυτό ήθελα 
να τονίσω σ’ αυτό το 
κείμενο -πράγμα που 
θα φανεί στο μέλλον 
ακόμα καλύτερα- και 
να παρακινήσω και άλλους πατριώτες να 
προσφέρουν ότι έχουν παλιό στην παραπάνω 
συλλογή, ώστε να εμπλουτισθεί όσο γίνεται 
περισσότερο.
Σχόλιο Αρτοζήνου. Συμφωνούμε από-

λυτα με το παραπάνω κείμενο. Επανει-
λημμένα έχουμε γράψει στον Αρτοζήνο 
πως πρόθεση του Συνδέσμου είναι να 
διαμορφωθεί ο κάτω χώρος του ΠΚΣ 
σε μουσείο. Με τη βοήθεια των πατρι-
ωτών ελπίζουμε πως κάποια στιγμή 
θα γίνει. Ο Γ. Κατσιάπης είναι ο πλέον 
κατάλληλος άνθρωπος να οργανώσει 
ένα τέτοιο μουσείο και να έχει δια βίου 
την εποπτεία. Συγχαρητήριο για ότι έχει 
κάνει μέχρι σήμερα. Το δεκαπενταύ-
γουστο θα γίνουν γνωστές οι μέρες και 
ώρες που μπορεί κανείς να επισκεφθεί 
το μουσείο του.

 
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

“Η Ελένη Σώζη-Σχίζα, κόρη των Δημη-
τρίου και Αγγέλως Σχίζα (Πετρούλια), 
καλώ τους συμμαθητές μου στο σχολείο 
Σέρβου (γεν. 1950) σε αντάμωμα τον 
15αύγουστο στου Σέρβου, για να θυμη-
θούμε τα παλιά και να ανταλλάξουμε τα 
νέα μας”.
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συνέχεια στη σελ.6

Εξωκκλήσι Αγίου Νεκταρίου Μητροπολιτικός Ναός Κοιμ. Θεοτόκου

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί 

να γίνουν Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές, για την 
ανάδειξη των Τοπικών Αρχόντων. Το δικό μας χωριό έχει 
ενταχθεί, σύμφωνα με το σχέδιο «Καλλικράτης», μαζί 
με εκατόν είκοσι περίπου ακόμα χωριά, στον τεράστιο 
Δήμο Γορτυνίας. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει πως θα 
λειτουργήσει ένας τέτοιος Δήμος και σε ποιό βαθμό 
θα υπάρχει μέριμνα και για το δικό μας χωριό. Αυτό 
πρέπει να προβληματίσει τόσο το Σύνδεσμο όσο και το 
Τοπικό Συμβούλιο του χωριού (που θα προκύψει από 
τις εκλογές), ώστε σε αγαστή συνεργασία οι δύο φορείς 
να διεκδικήσουν και επιτύχουν από τις Τοπικές Αρχές, 
το μέγιστο δυνατό καλό αποτέλεσμα, προς όφελος του 
χωριού και γενικά των Σερβαίων. 
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ αυτό σημαίνει πως πρέπει να στη-

ριχθούν οι πλέον κατάλληλοι υποψήφιοι (τουλάχιστον 
σε ότι αφορά εμάς τους Σερβαίους), τόσο για το Τοπικό 
Συμβούλιο του χωριού όσο και για το Δημαρχιακό και 
Περιφερειακό Συμβούλιο. Και το ερώτημα ασφαλώς 
είναι, ποιοι είναι αυτοί. Αυτό εναπόκειται στην κρίση 
κάθε ψηφοφόρου, ο οποίος οφείλει να προβληματι-
στεί, να ρωτήσει, να μάθει και με μοναδικό κριτήριο 
το συμφέρον του χωριού και των πατριωτών να απο-
φασίσει. 
ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ να μην επηρεαστεί κανείς από την 

κομματική του τοποθέτηση, ούτε τη συγγενική ή φιλική 
του σχέση με κάποιον υποψήφιο. Ας συνυπολογίσει στην 
κρίση του την εντιμότητα ενός υποψηφίου, την δραστη-
ριότητα και δημιουργικότητα του, τον εθελοντισμό και 
γενικά την προσφορά του στον συνάνθρωπο. Ακόμη θα 
μπορούσε να λάβει υπόψη του και το κατά πόσο επιτυ-
χημένος είναι ένας υποψήφιος στην επαγγελματική και 
οικογενειακή του ζωή και αν ο τρόπος ζωής του θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει πρότυπο προς μίμηση. Οι νεότερες 
γενιές σήμερα έχουν μεγάλη ανάγκη από πρότυπα, για 
να μπορέσουν να στηριχθούν στη ζωή τους. Ακόμη δεν 
θα πρέπει να ξεχνούμε αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι ημών  
πρόγονοι: «Αρχή άνδρα δείκνυσι». Θα πρέπει, δηλα-
δή, να δοκιμαστεί κανείς στην εξουσία, για να δείξει τις 
ικανότητές του και για να μπορέσουμε να τον κρίνουμε. 
ΤΕΛΟΣ καλό είναι να υποστηριχτούν υποψήφιοι Γορτύ-

νιοι και Αρκάδες, όχι μόνο για το δικό μας Δήμο, αλλά και 
για οποιοδήποτε άλλον Δήμο ή Περιφέρεια της χώρας.  
Ένα άλλο θέμα που αφορά τις γυναίκες είναι το εξής. 

Είναι γνωστό ότι  παλιότερα πολλοί άντρες επέβαλαν 
στις γυναίκες τους να ψηφίσουν υποψήφιο  που αυτοί θα 
επέλεγαν. Στην εποχή μας, οι γυναίκες έχουν τη δική τους 
προσωπικότητα και δικαιούνται να ψηφίσουν υποψήφιο 
(κατά προτίμηση γυναίκα) της δικής τους επιλογής, άσχε-
τα με την επιλογή του συζύγου. Αν η γυναίκα έχει δική της 
άποψη, τότε θα την υπολογίζει ο σύζυγος και δεν θα την 
θεωρεί «δεδομένη», για την δική του επιλογή.
ΑΥΤΟ που πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους 

όλοι όσοι ψηφίζουν στου Σέρβου, είναι το αναμφισβήτη-
το γεγονός, πως όσο περισσότεροι ψηφίσουν εκεί, τόσο 
καλύτερο είναι για όλους τους πατριώτες. Οι λόγοι είναι 
προφανείς και ο Σύνδεσμος απευθύνει έκκληση σε όλους 
τους εγγεγραμμένους στο χωριό, να πάνε να ψηφίσουν. 
Είναι σημαντική η προσφορά τους και ας μην το πάρουν 
«αψήφιστα». Ακόμη, καλό είναι να συνυπολογίσουν στην 
απόφασή τους για την ψήφο στο ΤΣ, τη δυναμική παρου-
σία και ενεργό συμμετοχή κάθε μέλους στα θέματα του 
χωριού, του Συνδέσμου και γενικά των πατριωτών. 
ΚΑΤΙ για τους υποψηφίους στις εκλογές πατριώτες. 

Καλό είναι για το χωριό να συνεννοηθούν μεταξύ τους 
οι υποψήφιοι και να κάνουν τις κατάλληλες (εάν ο νόμος  
δίνει αυτή τη δυνατότητα) διαβουλεύσεις, ώστε η ψήφος 
τελικά των πατριωτών να πιάσει απόλυτα τόπο (να μην 
πάει δηλαδή χαμένη), ώστε να μην συμβεί ότι στις προ-
ηγούμενες εκλογές, που αντί για δύο αντιπροσώπους, 
που μπορούσαμε να έχουμε στο Δήμο, «καταφέραμε», 
με τα καμώματά μας, να έχουμε έναν!!. Μεταξύ του  
γενικότερου συμφέροντος του χωριού και των προσωπι-
κών -απόλυτα θεμιτών- φιλοδοξιών, πρέπον είναι για το 
συμφέρον τού χωριού, να επικρατήσει το πρώτο.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥΣτην ιστορία θα μείνει ο φετινός Αύγουστος στο χω-ριό, γιατί εγκαινιάστηκαν δύο αξιόλογα έργα, που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πατριωτών, ιδίως των παραθεριστών την θερινή περίοδο, και θα δώσουν προοπτική και μέλλον στον τόπο μας. Το πρώτο είναι η επέκταση της πλατείας στη Ράχη, έργο κατά βάση του Δήμου Ηραίας και το δεύτερο είναι το Πολιτιστικό Κέ-ντρο με το κιόσκι, έργο του Συνδέσμου των απανταχού Σερβαίων. Αναλυτικό ρεπορτάζ σε άλλες σελίδες.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  

ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥ

Γιορτάστηκε πανηγυρικά και το φετινό Δεκαπενταύγου-
στο, η μνήμη της Κοίμησης της Θεοτόκου, στον ομώνυμο 
μητροπολιτικό Ναό του χωριού.  Οι παραθεριστές φέτος στο 
χωριό ήσαν πολλοί, όπως και αρκετοί ήσαν οι επισκέπτες που 
ήρθαν για τον εορτασμό. Ο Στάθης Δάρας, που κάθε χρόνο 
επισκέπτεται αυτές τις μέρες το χωριό, υπολόγισε πως την 
παραμονή της Παναγίας πρέπει να κοιμήθηκαν στο χωριό, 
πάνω από χίλια άτομα. 
Την παραμονή το απόγευμα έγινε ο εσπερινός και ακολού-

θησε λιτανεία της εικόνας μέχρι την Αγία Παρασκευή, με τη 
συμμετοχή όλων σχεδόν όσων βρίσκονταν στο χωριό. Ο σε-
βαστός και αγαπητός πατέρας Σωτήριος έψαλε με κατάνυξη 
τον εσπερινό και ζήτησε από την “Παναγία τη Σερβιώτισσα” 
να προστατεύει τους απανταχού της γης Σερβαίους. 

Το βράδυ έγινε, όπως κάθε χρόνο,  η μάζωξη των πατριω-
τών για φαγητό, χορό και τραγούδι, στην κεντρική πλατεία 
του χωριού, μπροστά από τα μαγαζιά του Γιάννη Ρουσιά, του 
Νίκου Τρουπή, του Γιώργου Δάρα και του Ν. Λιατσόπουλου. Ο 
καιρός ήταν εξαιρετικά καλός, χωρίς ζέστη, χωρίς κρύο, χωρίς 
αέρα και με φεγγαράδα.  Η γουρνοπούλες του  Γιάννη Ρουσιά 
πεντανόστιμες, όπως εξαιρετικά ήσαν και όλα τα εδέσματα, 
όλων των μαγαζιών. Τα δημοτικά τραγούδια έδιναν τον τόνο 
στη διασκέδαση και την ευκαιρία σε όσους επιθυμούσαν να 
σηκωθούν για χορό. Στην ανατολική άκρη του χωριού (στη Ζα-
χαρού), που είναι και το μαγαζί του Μήτσιου Ρουσιά, κάποιες 
παρέες είχαν στήσει εκεί το δικό τους φαγοπότι. 
Στη νέα μεγάλη πλατεία του χωριού, στο προαύλιο της Κοί-

μησης της Θεοτόκου, οι νέοι είχαν στήσει εκεί τις δικές τους 
παρέες, «κατά ηλικίες». Επίσης πολλοί νεαροί είχαν προτιμήσει 
τη βόλτα τους στο «σουλινάρι» και στο ξωκλήσι του Αγίου 
Νεκταρίου, που έχουν καθιερωθεί ως «στέκια» των νέων. Το 
«πανηγύρι» τέλειωσε κατά τις 2-3 μετά τα μεσάνυχτα και  για 
πολλούς νεαρούς, με την ανατολή του ήλιου. 
Ανήμερα της Παναγίας έγινε η θεία λειτουργία με ξεχωριστή 

φέτος λαμπρότητα, γιατί παραβρέθηκε ο μητροπολίτης μας κ. 
Ιερεμίας, ο οποίος χειροτόνησε και έναν κοντοχωριανό μας, 
από το χωριό Ράχες. 

Το βράδυ 
ε π α ν α λ ή -
φθηκε  τ ο 
ίδιο “σκηνι-
κό” της προ-
ηγούμενης 
βραδιάς και 
έτσ ι  ολο -
κληρώθηκε 
ο διήμερος 
εορτασμός 
του  Δεκα -
πενταύγου-
στου 2010, 

πέραν των εκδηλώσεων του Συνδέσμου. Δυστυχώς και φέτος 
ο Σύνδεσμος δεν είχε την οικονομική δυνατότητα  -λόγω των 
έργων στο Πολιτιστικό- να φέρει όργανα όπως έκανε κάποια 
προηγούμενα χρόνια. Όμως του χρόνου δεν θα υπάρχει καμία 
απολύτως δικαιολογία, για να μην έρθουν όργανα και να μη 
γίνει ένα τρικούβερτο πανηγύρι στην καινούρια πλατεία, με 
την μεγάλη ευρυχωρία και την φανταστική θέα. Ας προετοι-
μαζόμαστε από τώρα...

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ 
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ

Την ημέρα των εγκαινίων του Πολιτιστικού Κέντρου  Σέρ-
βου, έγινε από το Σύνδεσμο και βράβευση τεσσάρων πατριω-
τών. Μετά τον χαιρετισμό του προέδρου του ΔΣ κ. Θ. Τρουπή 
και τους χαιρετισμούς των “επισήμων”, ο γραμματέας του 
Συνδέσμου κ. Ν. Τρουπής  κάλεσε στο βήμα το μέλος του ΔΣ 
κ. Χ. Μαραγκό, για να ξεκινήσει η διαδικασία απονομής των 
βραβείων. Ο κ. Μαραγκός έλαβε το λόγο και είπε: 

“Όπως γνωρίζετε αγαπητοί πατριώτες, ο Σύνδεσμός μας 
στα πλαίσια των ποικίλων δραστηριοτήτων του, έχει καθιε-
ρώσει και απονομή βραβείων. Βραβεύει συνήθως νέους, με 
καταγωγή από το χωριό για τις πνευματικές τους επιτυχίες 
και διακρίσεις. Σπανιότερα βραβεύει και πατριώτες που ξε-
χώρισαν για την εθελοντική συλλογική ή/και κοινωνική τους 
προσφορά. H βράβευση αποτελεί  χρέος του Συνδέσμου όχι 
μόνο για τιμήσει τους ανθρώπους που πρόσφεραν, αλλά και 
για να προβάλλει τις πράξεις τους, έτσι ώστε να αποτελέσουν 
παραδείγματα προς μίμηση. Η εποχή μας, με τις πολλές απαι-
τήσεις και την επικέντρωση των ανθρώπων στα υλικά αγαθά 
και στον ατομικισμό, έχει ανάγκη από πρότυπα. Τα εκάστοτε 
ΔΣ του Συνδέσμου πρέπει να αναζητούν πατριώτες-πρότυπα 
και να τους αποδίδουν την τιμή που τους αξίζει. 
Στη φετινή μας Αυγουστιάτικη εκδήλωση,  το ΔΣ αποφά-

σισε να βραβεύσει τέσσερις πατριώτες, που πρόσφεραν στη 
δημιουργία αυτού του πνευματικού ιδρύματος, το οποίο 
ενδεχομένως να μην είχε γίνει, χωρίς τη δική τους συμβολή. 
Τους βραβεύει ακόμη και για το σύνολο των προσφορών τους 
στο χωριό και στους πατριώτες και επί πλέον για το εξαίρετο 
του χαρακτήρα 
τους ,  στοιχεία 
που αποτελούν 
αναμφισβήτη -
τα  παραδείγμα-
τα προς μίμηση.
Ο πρώτος που 

θα  βραβευθεί , 
κατά σειρά ηλι-
κίας, είναι ο επί 
πολλά έτη (πλέ-
ον των 10) πρόε-
δρος του Συνδέ-
σμου παιδίατρος 
Στάθης Δάρας, 
ο οποίος «παιδι-
όθεν» ασχολεί-
ται ενεργά με τα 
συλλογικά του χωριού, προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες 
και συνεχίζει με τον ίδιο ζήλο να συμμετέχει στις διάφορες 
συλλογικές εκδηλώσεις, κυρίως όμως συνεχίζει να προσφέ-
ρει.  Δεν είμαι ο πλέον ειδικός για να αναφερθώ στο σύνολο 
των συλλογικών του ενασχολήσεων και προσφορών. Στην 
αυριανή του ομιλία φαντάζομαι πως θα μάθουμε πολλά γύρω 
από τα συλλογικά. Θα αναφερθώ μόνο σε έξη αξιόλογα έργα 
του Συνδέσμου (υπάρχουν και πολλά άλλα), που εγώ τον 
έχω συνδέσει στο μυαλό μου, από όσα προσωπικά γνωρίζω 
και όσα έχω διαβάσει στα πρακτικά του Συνδέσμου. Με 
χρονολογική σειρά είναι:
Α)Η συμβολή του στη δημιουργία του πρώτου Ηρώου 

του χωριού, που από όσα διάβασα, ξεκίνησε ως ιδέα από 
το γιατρό Ι. Δημόπουλο (Πρόεδρο τότε του Συνδέσμου) και 
ολοκληρώθηκε μετά από επίμονες και επίπονες προσπάθειες 
του Στάθη, σε συνεργασία με την τότε κοινότητα του χωριού. 
Το ηρώο αυτό αφού ξεπλήρωσε την αποστολή επί 45 περί-
που χρόνια, αντικαταστάθηκε  πρόσφατα από άλλο, πολύ 

Χειροτονία Ιερέα το Δεκαπενταύγουστο στου Σέρβου

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Θ. Τρουπής 
(αριστερά) βραβεύει τον πρώην πρόεδρο του 

Συνδέσμου Στάθη Χ. Δάρα
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Α) Απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
• Η Νίκη Χ. Μαραγκού-

Θωμαΐδη  (κόρη του παιδι-
άτρου και μέλους του ΔΣ 
του Συνδέσμου Χ. Μαρα-
γκού) ανακηρύχτηκε  δι-
δάκτωρ στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, στο Τμήμα Αναλυ-
τικής Χημείας. Η Νίκη είναι 
χημικός, εργάζεται στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
είναι παντρεμένη με το Ν. 
Θωμαίδη, που είναι καθη-
γητής στο Πανεπιστήμιο. 
Έχουν ένα γιο ενός έτους, 
που τον λένεν Συμεών. 

• Η Μαργαρίτα Θ. Τρου-
πή (κόρη του προέδρου 
του Συνδέσμου μας Θ. 
Τρουπή) απέκτησε μετα-
πτυχιακό τίτλο σπουδών 
(Master of science) στο
Διεθνές Marketing  από 

το Πανεπιστήμιο της Σκω-
τίας Paisley University.
Η Μαργαρίτα είναι πτυ-

χιούχος Πληροφορικής και 
εργάζεται στην Τράπεζα 
Αττικής.

β) Εισαγωγές σε ανώτερες και ανώτατες  σχολές 
στις φετινές Πανελλήνιες εξετάσεις:

1) Καραμάνη Ιωάννα του Ηλία (κόρη της Φανής του 
Γιαννάκου του Γιωργιού), Οδοντιατρική Σχολή Παν. 
Αθηνών.

 2) Παπασακελλαρίου Ελένη (κόρη Ασπασίας Ιωαν. 
Σχίζα). Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
του Οικονομικού Παν. Αθηνών (ΑΣΟΕΕ)

3) Σχίζα Μαρία του Κων/νου (εγγονή του Στέλιου του 
Κωστόπουλου). Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ΤΕΙ  Χαλκίδας

4) Μπόρας Γεώργιος του Αναστασίου. Τμήμα    Ηλε-
κτολόγων-Μηχανικών Παν. Πάτρας.

5) Λιατσοπούλου Άννα του Παναγιώτη (Εγγονή 
Νίκου Λιατσόγιαννη),  Νομική Σχολή Παν. Θεσσαλο-
νίκης.
Θερμά συγχαρητήρια  σε όλα τα Σερβιωτόπουλα για 

τις επιτυχίες τους. Τους ευχόμαστε καλή πρόοδο και 
κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. 

(Παράκληση να μας ενημερώσετε  και για άλλα 
παιδιά, με καταγωγή από το χωριό, που πέτυχαν σε 
κάποια σχολή ή απόχτησαν μεταπτυχιακό τίτλο σπου-
δών. Σίγουρα υπάρχουν. Στείλτε μας ένα e-mail στο 
syndesmosserveon@yahoo.gr και αν είναι εύκολο 
και μία φωτογραφία τους). 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
 Το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2010, ο Θύμιος  και η 

Ρούλα Δημητροπούλου βάπτισαν τα δίδυμα αγοράκια 
τους, στον ιερό Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου (Πανα-
γίτσα) επί της οδού Βουλιαγμένης. Στο ένα έδωσαν το 
όνομα Λάζαρος και στο άλλο Άγγελος.  Το μυστήριο 
παρακολούθησαν πολλοί συγγενείς και φίλοι. 

 Την Κυριακή 5-9-10, η Αγγελική Ν. Μαραγκού 
και ο σύζυγός της Μάνος Γιαννουλάκης  βάφτισαν το 
αγοράκι τους και του έδωσαν το όνομα Ευάγγελος. Το 
μυστήριο έγινε σε Ιερό Ναό της Άνω Πεύκης, που είναι ο 
τόπος διαμονής του ζευγαριού, με την παρουσία πολλών 
καλεσμένων. Μετά το μυστήριο προσφέρθηκε ποτό και 
«μικρό γεύμα» σε όλους τους καλεσμένους, στον προ-
αύλιο χώρο του Ναού. 

 Την  Κυριακή 5.9.2010 ο Χρήστος Ν. Παπαγεωργί-

ου και η σύζυγός του Ζωή, που διαμένουν στην Αγγλία, 
βάπτισαν το κοριτσάκι τους και του έδωσαν το όνομα 
Χριστίνα. Το μυστήριο ευλόγησε ο ιερέας του χωριού 
αιδεσιμότατος πατέρας Σωτήριος στην ιστορική εκκλησία 
του χωριού μας “ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ”  με την παρουσία 
συγγενών και φίλων. Δεξίωση για το ευτυχές γεγονός 
εδόθη στην Αθήνα. 

 Την Κυριακή 19.9.2010 ο Γιώργος Ν. Παπαγεωρ-
γίου και η σύζυγός του Ειρήνη βάπτισαν το αγοράκι 
τους και του έδωσαν το όνομα Νικόλαος. Το μυστήριο 
ετέλεσε στον ιστορικό Ιερό Ναό του χωριού “ΖΩΟΔΟ-
ΧΟΣ ΠΗΓΗ” ο σεβαστός πατέρας Σωτήριος, με την 
παρουσία συγγενών και φίλων. Ακολούθησε δεξίωση 
στο πολυτελές Ξενοδοχείο ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗΣ στο χωριό 
Κάψια Μαντινείας.

 Την Κυριακή 17.10.10, ο Νίκος Κ. Δάρας και η Πηνε-
λόπη Σιαντροπούλου βάπτισαν το κοριστάκι τους και του 
έδωσαν το όνομα  Μαρία. Το μυστήριο ετελέσθη στον 
ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Πετρούπολη Αττικής, με 
την παρουσία συγγενών και φίλων. Ακολούθησε δεξίωση 
σε κέντρο της περιοχής.

ΓΑΜΟΙ
 21-8-10: Τιτίνας-Νικολέτας Ι. Βέργου και Νίκου 

Μπαντρά. 
Το  Σάββατο  2 1 

Αυγούστου  η  Τιτί-
να-Νικολέτα, Ι. Βέρ-
γου παντρεύτηκε τον 
εκλεκτό της καρδιάς 
της Νίκο Μπαντρά. 
Η Τιτίνα-Νικολέτα εί-
ναι οικονομολόγος και 
εργάζεται στη Λάρισα, 
όπου εργάζεται και ο 
σύζυγός της που είναι 
οφθαλμίατρος. .Είναι 
κόρη του πατριώτη 
ΩΡΛ-γιατρού  Γιάννη 
Δ. Βέργου, ο οποίος 
έχει εγκατασταθεί  από 
χρόνια στη Λάρισα, όπου και εργάζεται. Ο γάμος έγινε 
στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στον Πλα-
ταμώνα Πιερίας, όπου ο Γιάννης έχει το εξοχικό του.
Μετά το μυστήριο παρατέθηκε πλούσιο γεύμα στους 

πολυπληθείς καλεσμένους σε γνωστό παραλιακό ξενο-
δοχειακό συγκρότημα της περιοχής. Όλοι ευχήθηκαν 
«βίον ανθόσπαρτον» στο νέο ζευγάρι.
Στους νεόνυμφους ευχόμαστε κάθε χαρά και ευτυ-

χία. 
Ο θείος, οι θείες, τα ξαδέλφια και τα ανίψια τους.

Γ.Δ..Β

Το ΔΣ του Συνδέσμου μας εύχεται στους ευτυχείς γονείς, στους παππούδες, στις γιαγιάδες και λοιπούς συγ-
γενείς, να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα, να τα δουν όπως επιθυμούν και  να είναι καλότυχα στη ζωή τους.  

12-9-10: Σωτηρίου Γ. Σχίζα και Χρύσας Ι. Στρίκου. 

Με την παρουσία με-
γάλου αριθμού προσκε-
κλημένων, ένωσαν τη 
ζωή τους με γάμο,  ο 
Σωτήρης Γεωργίου Σχί-
ζας και η Χρύσα Ιωάν-
νου Στρίκου.  Η τέλεση 
του μυστηρίου έγινε το 
μεσημέρι της Κυριακής 
12 Σεπτεμβρίου 2010, 
στον Ιερό Ναό Αγίας 
Βαρβάρας στο Ίλιον. 
Κατόπιν ακολούθησε 
γαμήλια δεξίωση στην 
«κοσμική αίθουσα» «Ευ-
οίωνος».  Όλοι όσοι 
παρέστησαν, τους ευχήθηκαν να ζήσουν αγαπημένοι και 
στους ευτυχείς γονείς του γαμπρού  Γιώργο και Άννα 
και της νύφης, Γιάννη και Αθανασία να καμαρώσουν 
εγγόνια.

Τους ευχόμαστε βίο ευτυχή. 
Βασίλης Κων/ντή Σχίζας 

To ΔΣ του Συνδέσμου μας, εκφράζοντας τις ευχές 
όλων των πατριωτών, εύχεται στα δύο ζευγάρια νεο-
νύμφων κάθε ευτυχία στη ζωή τους. Στους γονείς των  
ζευγαριών (ο πατέρας του Σωτήρη της Χρύσας και της 
Τιτίνας είναι από του Σέρβου) εύχεται να τους ζήσουν 
τα παιδιά και να τα δουν όπως επιθυμούν. 

ΘΑΝΑΤΟΙ

Α) 1-10-10: ΕΛΠΙΔΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ-
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, 94 ετών
Πλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή η Ελπίδα. Η κηδεία 

της έγινε,  με τη συμμετοχή συγγενών και φίλων, την 
επομένη 2.10.2010 στο κοιμητήριο του Αγίου Δημητρί-
ου (Μπραχάμι). Ήταν κόρη του Σπηλ. Αγγ. Κλεισούρα 
και της Αννιώς Αθ. Σχίζα (Θανασάκου), που εκτός από 
την Ελπίδα απέκτησαν μία ακόμη κόρη, τη Μαρία που 
παντρεύτηκε τον Παν. Παγκράτη (Φρούραρχο) και δύο 
γιους, το Γιάννη που ξενιτεύτηκε στην Αμερική και τον 
Αγγελή που ζει στο χωριό. Η Ελπίδα παντρεύτηκε τον 
Μάριο Γιαννακόπουλο και απέκτησαν  μια κόρη, την Άννα, 
που τους χάρισε έναν εγγονό.

Οικογ. Σπύρου Κλεισούρα  

Β) 5-10-10: ΙΩΑΝΝΗΣ  ΔΑΡΑΣ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 74 ετών.
Άφησε την τελευταία του αναπνοή στο Θεραπευτήριο 

ΝΙΜΤΣ, όπου νοσηλευόταν για ένα μήνα περίπου. Γεν-
νήθηκε  στου Σέρβου το 1936, τελείωσε το Γυμνάσιο Λα-
γκαδίων και το 1955 εισήχθη στη Σχολή Ευελπίδων. Ήταν 
άριστος αξιωματικός του Πυροβολικού και εξήντλησε την 
ιεραρχία, συνταξιοδοτηθείς με το βαθμό του αντιστράτηγου 
ε.α. Παντρεύτηκε την Νίκη Ιωακειμίδη και απέκτησαν δύο 
θυγατέρες, τη Γεωργία πλοίαρχο του Πολεμικού Ναυτι-
κού, και την Αργυρώ  (Ρούλα), ιατρό ενδοκρινολόγο. Ο 
Γιάννης ήταν  ενεργό μέλος του Συλλόγου μας, τακτικός 
αναγνώστης της εφημερίδας μας και αρθρογράφος στην 
ιστοσελίδα του χωριού servou.gr Η εξόδιος ακολουθία με 
την παρουσία συγγενών και φίλων έγινε την 6.10.2010, 
στο κοιμητήριο του Βραχατίου Κορινθίας. Το μήνυμα του 
θανάτου του στρατηγού αναγγέλθηκε στους κατοίκους  
του χωριού μας με το πένθιμο χτύπημα της καμπάνας της 
Κοίμησης της Θεοτόκου, την ώρα που ετελείτο η κηδεία 
του στο Βραχάτι.

Γ)7-10-2010: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 92 ετών. 

 Απεβίωσε ο συγχωριανός μας “Νικολάκης του Σιώ-
κου”, όπως τον αποκαλούσαμε στο χωριό. Η κηδεία του 
έγινε την επομένη στο 3ο  Κοιμητήριο Αθηνών, με την 
παρουσία συγγενών και φίλων. Γεννήθηκε στου Σέρβου 
και ήταν το 3ο από τα εννέα αγόρια και μια θυγατέρα 
που είχαν αποκτήσει οι γονείς του. Ασχολήθηκε ως 
τεχνίτης στην Ελληνική Χαλυβουργία στην Ελευσίνα, 
μέχρι τη συνταξιοδότησή του και διέμενε στον Πειραιά. 
Παντρεύτηκε τη Βήτα Κατσούλα και απέκτησαν το 
Γιώργο και την Καίτη. Ο Νικολάκης ήταν φιλήσυχος 
άνθρωπος, καλός οικογενειάρχης και αγωνιστής της 
Εθνικής Αντίστασης.

Δ) 11-10-10: ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΣΤΑΚΗ, 93 ετών

Έφυγε  από τη ζωή 
Θεια-Κατερίνη, στη δέκα-
τη δεκαετία της ζωής της. 
Η εξόδιος ακολουθία έγινε 
από την εκκλησία της Κοί-
μησης της Θεοτόκου του 
χωριού, την 13.10.2010 και 
ώρα 12,00, με την παρου-
σία συγγενών, φίλων και 
πολλών συγχωριανών. Η 
εκλιπούσα είχε παντρευτεί 
τον  αείμνηστο  Κωστά-
κη Παπαθωμόπουλο, και 
απέκτησαν δυο κόρες. Τη 
Γιαννούλα (Ιωάννα) και 
την  Ελένη, που τους χά-

ρισαν εγγόνια και δισέγγονα. Ενάρετη η θεια-Κατερίνη, 
καλή μητέρα και σύζυγος, αγωνίστηκε στη ζωή της για 
την οικογένειά της, όπως όλες οι γυναίκες του χωριού. 
Θα είναι αισθητή η απουσία της τους καλοκαιρινούς μή-
νες στο χωριό, στο οποίο ξεκαλοκαίριαζε και αγαπούσε 

πολύ. Όλοι θα θυμούνται την εκλιπούσα να κάθεται στο 
παγκάκι έξω από το σπίτι της, στην άκρη του δρόμου, 
με τις άλλες γυναίκες της γειτονιάς και να συζητούν, 
να σχολιάζουν, να χαιρετούν τους περαστικούς, να χα-
μογελούν και να περνούν ευχάριστα πολλές ώρες στο 
χωριό. Ας είναι ελαφρό το χώμα του “Μπουλούτσου”, 
που την σκέπασε. 

 Το ΔΣ  του Συνδέσμου εκφράζει τα θερμά του συλλυ-
πητήρια στις τέσσερις οικογένειες των συμπατριωτών 
μας, που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους. 

***

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΜΩΜΑ 
ΣΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥ

Την 1η Αυγούστου 2010 ετελέσθη το ετήσιο μνημόσυνο 
του Παναγιώτη Κερμπεσιώτη στον Ιερό Ναό της Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου στου Σέρβου.
Για το σκοπό αυτό ήρθαν: Από την Αμερική ο γιος του 

Δημήτρης με τη σύζυγό του και τις κόρες του Αγγελική 
και Ευστρατία. Η κόρη του Ελένη με την κόρη της Αθηνά. 
Η αδελφή του Αθανασία με το γιο της Βασίλη, τη νύφη 
της και της εγγονές της Αθανασία και Ειρήνη. Η οικο-
γένεια του Ιωάννη Ν. Παγκράτη. Από Αυστραλία ήρθαν 
οι ανιψιές του Ελένη-Μάρω-Άννα, κόρες της Αγγέλως 
Δ. Σχίζα (Πετρούλια). Από Πάτρα ο αδελφός του Γιάν-
νης Κερμπεσιώτης με το γιο του και την κόρη του. Από 
Καλαμάτα τα ανίψια του. Την παραμονή του μνημόσυνου 
έσμιξαν όλοι μαζί Αδέλφια-Ξαδέλφια– Ανίψια στην Ταβέρ-
να του Ρουσιά. Είχαν πάνω από 40 χρόνια να ιδωθούν οι 
περισσότεροι και η χαρά τους ήταν τόσο μεγάλη που τα 
πρόσωπα όλων έλαμπαν. Ακολούθησε φαγοπότι μέχρι 
τα μεσάνυχτα. Ο μπάρμπα Παναγής τους έσμιξε. Στην 
τελετή του μνημόσυνου παρευρέθηκαν όλοι οι πατριώτες 
τους οποίους η Αγγελική Κερμεσιώτη κάλεσε το μεση-
μέρι για φαγητό στην Ταβέρνα του Ρουσιά.

Αιωνία σου η μνήμη μπάρμπα Παναγή.
Ιωάννης Ν. Βέργος (Κόλιας)
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• Μνημόσυνο Γεωργίου Αθ, Σχίζα. 
Τρία χρόνια μετά το θάνατό του έγινε 
στις 17-10-10 μνημόσυνο στο χωριό. 
Παραβρέθηκαν η γυναίκα του Μαρίνα, η 
κόρη του Βίκη και ο γιος του Θάνος, που 
ήρθαν από την Αυστραλία. 
Το ΔΣ τους εύχεται να είναι πάντα 

καλά και να τον θυμούνται.

Στις 3 Σεπτεμβρίου έγινε θεία λει-
τουργία στο εξωκκλήσι του Αγίου 
Νεκταρίου, στην περιοχή “Ήθι”, με την 
παρουσία του σεβασμιοτάτου μητρο-
πολίτη μας κ. Ιερεμία. Παραβρέθηκαν 
πολλοί πατριώτες. Ο ναός αυτός είναι 
δημιούργημα του πατριώτη Γεωργίου 
Χ. Παπαγεωργίου. 

«ζωντάνεψε» η παραμελημένη ύπαιθρος
Αναδημοσιεύουμε από την εφημερίδα «Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», 

το παρακάτω άρθρο του πατριώτη Β. Σχίζα.

Είναι πλέον πάγια τακτική, οι κάτοικοι των 
μεγάλων αστικών κέντρων να συνδέουν τα 
νησιά και τα κοσμικά κέντρα της επαρχίας 
με τις καλοκαιρινές διακοπές τους. 

Οι «πιο έξυπνοι» όμως επιλέγουν την ξε-
χασμένη και παραμελημένη από το κράτος 
πανέμορφη ορεινή χώρα. Και χαρακτηρίζε-
ται η επιλογή τους «έξυπνη» γιατί σε όλα τα 
χωριά μας, χάρις στην ιδιωτική πρωτοβου-
λία των αποδήμων, που νοσταλγούν την 
επίσκεψη στη γενέτειρα, έχουν δημιουργη-
θεί αναβαθμισμένες συνθήκες παραμονής 
τους καλοκαιρινούς μήνες. Ειδικά στον 
Αυγουστιάτικο φετινό καύσωνα, το βουνό 
παρείχε το καλύτερο δροσερό και καθαρό 
κλίμα από ότι στα... κατώμερα. 
Επισκεφτήκαμε  τη Κρήτη όπου βρεθή-

καμε μέσα σε λίγες ώρες από τις παραθα-

λάσσιες περιοχές στα πανύψηλα βουνά της 
ενδοχώρας. Η Κρήτη είναι αναμφισβήτητα 
προνομιούχος περιοχή. Μετά από επίσκεψη 
συνεργάτη μας στην ορεινή Αρκαδία περι-

γράφει πως τα ταβερνάκια και άλλα μικρά 
παραδοσιακά στέκια, που ήσαν κλειστά 
τους χειμερινούς μήνες, ήταν γεμάτα από 
απόδημους που έκαναν τις διακοπές τους 
στον τόπο καταγωγής τους. Έτσι δόθηκε 
ζωντάνια στα φτωχά και ορεινά χωριά της 
επαρχίας.
Στο χωριό Σέρβου της Αρκαδίας  συναντή-

θηκαν στο παραδοσιακό καφέ-ταβερνάκι του 
Νίκου Τρουπή (Αλούπη) απόδημοι Σερβαίοι  
(φωτο) και αντάλλαξαν ευχές τις ημέρες του 
Δεκαπενταύγουστου αλλά και θυμήθηκαν τα 
παλιά του χωριού από τη ζωή πριν την εσωτε-
ρική μετανάστευση της 10ετίας του 1960.

Στην αριστερή φωτογραφία, από αριστερά οι: Τάσος Γεωργακόπουλος (γαμπρός και 
ελαιοπαραγωγός στο Αμάρι Ρεθύμνου), Θάνος Μπόρας, Γιώργος Λ. Παπαθωμόπουλος, 
Νίκος Τρουπής, Χρήστος Τρουπής και Γιώργος Τρουπής  (καθηγητής Ιατρ. Σχολής 

Παν. Αθηνών). Στη διαπλανή από αριστερά οι: Γιώργος Κ. Παπαθωμόπουλος. Βασίλης 
Γεωργέλος, Αθανάσιος Δημόπουλος και Χρήστος Αναστασόπουλος.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ 

Συγχαρητήρια στο Σύνδεσμο, από τον κ. Τάσο Πουλόπουλου 

1) Στην εφημερίδα “Δημητσάνα” δια-βάζουμε για το ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ-ΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ της πόλης. 
“Με μεγάλη επιτυχία άρχισε να λειτουργεί 

το Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο της Δη-
μητσάνας. Μετά την Εκθεση Ζωγραφικής της 
συμπατριώτισσάς μας Αναστασίας Γκλαβά, 
πραγματοποιήθηκαν δύο ακόμη εκδηλώσεις. 
Η πρώτη από το ίδιο το Ιδρυμα και την Αδελ-
φότητα σε συνεργασία με το τμήμα Θεατρικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
και το δεύτερο, από το Μεταπτυχιακό τμήμα 
Οικονομικών Σπουδών του ίδιου Πανεπιστη-
μίου. Εχουν προγραμματιστεί Εκθεση έργων 
των σπουδαστών της Σχολής Αργυροχρυσο-
χοΪας της Στεμνίτσας (τέλη Μαρτίου) και μια 
ακόμη ημερίδα της Επιθεώρησης της Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης !!!”2) Στην εφημερίδα “Γορτυνία” υπάρχει ρεπορτάζ για τα: “Αποκαλυπτήρια προτομής στη Μυγδαλιά του αείμνηστου πολιτικού 
Ευάγ. Γιαννόπουλου”. Εγιναν το  Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2010. Η χάλκινη προτομή τοποθετήθηκε σε περίοπτη θέση, έμπρο-σθεν του “Γιαννοπούλειου Πνευματικού 
Κέντρου Μυγδαλιάς”, το οποίο ανηγέρθη με προσωπική δαπάνη του αείμνηστου 
Γιαννόπουλου και σήμερα στεγάζεται ο Δήμος Κλείτορος. 3) Στην “Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ”, του πατριώτη Β. Σχίζα, υπάρχει:α) Αρθρο σε συνέχειες του πατριώτη ιστοριοδίφη 

Ν .  Π α π α -
γ ε ω ργ ί ο υ με τίτλο “Η 
ΕΠΑΝΑΣΤΑ-
ΣΗ ΤΟΥ 1821 
ΣΤΗΝ  ΚΡΗ-
ΤΗ”. Πράγμα-τι είναι εξαι-ρετικού ενδι-αφέροντος , ά γ ν ω σ τ α σε πολλούς, ιστορικά στοιχεία. Μεταξύ άλλων διαβά-ζουμε:

“…Οι δύο κόσμοι του νησιού, ο Οθωμανικός 
και Χριστιανικός -αυτή ήταν η διάκριση αφού 
και οι δύο είχαν την κρητική καταγωγή- βρέ-
θηκαν οριστικώς αντιμέτωποι (οι Τουρκοκρή-
τες δεν ήσαν λιγότεροι). Οι Τουρκοκρήτες 
με τις οικογένειές τους έσπευδαν από όλες 
τις επαρχίες να κλειστούν στα τρία μεγάλα 
φρούρια και σε άλλα μικρότερα μέρη και 
ο πληθυσμός των Ελλήνων-Κρητών έφευγε 
προς τα βουνά. Αλλά τότε συνέβη και κάτι εκ-
πληκτικό, που μόνο στην Κρήτη μπορούσε να 
συμβεί: Πολλοί προερχόμενοι από οικογένειες 
εξισλαμισθείσες κατά την κατάκτηση του νη-
σιού υπό των Τούρκων και κατά τη διάρκεια 
της Τουρκοκρατίας, διακήρυξαν ότι ήσαν 
Χριστιανοί και Ελληνες!!! Και έσπευδαν στο 
επαναστατικό στρατόπεδο. Ησαν κρυπτοχρι-
στιανοί, διατηρήσαντες από γενεάς σε γενεά 
τις παραδόσεις της παλαιάς τους χριστιανικής 
πίστεως , μουσουλμάνοι κατά το φαινόμενο 
και χριστιανοι στα σπίτια τους…”

β) Ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Β. 
Σχίζα, με τον αιωνόβιο πατριώτη μάστο-ρα Διαμαντή Κουτσανδριά ,  με τίτλο 
“Μαστόρων μνήμες, ο Παρασκευάς”. Θα ζητήσουμε από το Βασίλη να μας στείλει το άρθρο να το δημοσιεύσουμε σε επόμενο φ. Αρτοζήνουγ) Αξιόλογο άρθρο του λόγιου πατριώτη 
Αθανασίου Στρίκου, με τίτλο “Κύριοι 
Δεσπότες”, “Κύριε Άνθιμε”, “Κύριε Πα-
τριάρχη”. Ο αρθρογράφος επισημαίνει πως μερικά πράγματα (αναφέρεται στον τρόπο που συνηθίζεται να προσφωνούνται οι ιερωμένοι της εκκλησίας μας) έχουν καθι-ερωθεί, αφού προηγουμένως μελετήθηκαν, δοκιμάστηκαν και άντεξαν στο χρόνο. Επικρίνει τον τρόπο προσφώνησης (σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης) , από νεαρά τηλεπαρουσιάστρια, του σεβασμιότατου μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ . Άνθιμου 
“κύριε Άνθιμε και κύριε Άνθιμε και δό-
στου κύριε Άνθιμε”… Ακόμη αναφέρεται στην πληροφορία ότι η Άγκυρα προτίθεται να αλλάξει τον τίτλο προσφώνησης του Προκαθημένου της εκκλησίας της Κωνστα-ντινούπολης, από “Αγιώτατο Πατριάρχη 
των Ρωμιών”, που τον αποκαλούν σήμερα, σε … “κύριε Πατριάρχη”. Στο ολοσέλιδο άρθρο του, ο Θάνος, εμβαθύνει σε θέμα-τα πίστεως,  θρησκείας, παράδοσης και επικρίνει την “κακοποίηση” της γλώσσας  μας από πολλούς, κυρίως “αστέρες” της τηλεόρασης....δ) Φωτογραφία και δηλώσεις του πα-τριώτη μας προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη 
Παναγόπουλου, σε συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Μεταξύ των δηλώσεων διαβάζουμε: “…Ανα-
πτύξαμε στον πρωθυπουργό τα αιτήματα 
των μισθωτών, οι οποίοι βρίσκονται στη 
μέγκενη των πολιτικών που ασκούνται 
μέσω του μνημονίου…”. “…Δεν δεχόμαστε 
λέξη για επίπεδους φόρους, φόρους ίδιους 
για όλους…”.

 Παράκληση. Παρακαλούμαι τον μπάρ-μπα Πάνο Κουτσανδριά να υπαγορεύσει τα κείμενα που μας έστειλε σε κάποιον, ώστε να είναι καθαρογραμμένα, για να  μπορέσουμε να τα διαβάσουμε και να τα δημοσιεύσουμε.
“ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ”Ευχαριστώ τον ανώνυμο συμπατριώτη μου που την 16.8.2010, ημέρα των εκδη-λώσεων των εγκαινίων του Πολιτιστικού Κέντρου του Συνδέσμου μας στο χωριό μας και εορτασμού της Παναγίας, με αιχ-μηρό εργαλείο μου χάραξε το αυτοκίνητό μου πολλαπλώς. Η Παναγία να τον έχει καλά, αυτόν και εμένα, του χρόνου στο πανηγύρι να αποτελειώσει το έργο του. Ετσι προβάλλεται το ήθος μας, ο πολιτι-σμός μας, και το χωριό μας. Στη μνήμη του γεγονότος καταθέτω για τους σκοπούς του Συνδέσμου μας το ποσό των 50  ευρώ (απόδ. 1319).

Γιάννης Σταύρου Βέργος.

Ιδιοκτησία:
Σύνδεσμος Σερβαίων Αρκαδίας

“Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”
Αγίου Μάρκου 16, 5ος όροφος 

Τ.Κ. 10560, Αθήνα Τηλ.: 210 3229904
Α.Φ.Μ.: 099547610 ΔΟΥ: E΄ ΑΘΗΝΩΝ 

•
Υπεύθυνος Έκδοσης: Θεόδωρος Γ. Τρουπής

Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Τηλ.: 210-9827361, κιν.: 6977365905

•
Συντακτική Επιτροπή: Χ. Ι. Μαραγκός, 

Θ.Γ. Τρουπής
•

Συνδρομή: 30 ΕΥΡΩ
Εξωτερικού: 50 δολ. Αμερ. - 100 δολ. 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

Αγαπητοί  πατριώτες γεια σαςΕίμαι κουνιάδος  του Γιώργου Δ. Βέργου, μέλους του  Δ.Σ. του Συνδέσμου σας. Διαμένω  μόνιμα από το 1964 στο Τορόντο του  Κανα-δά. Από τετραετίας λαμβάνω την  εξαιρετική εφημερίδα σας ΄΄ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ΄΄,  την οποία περιμένω με ανυπομονησία και οφείλω να σας συγχαρώ για τα ωραία και ποικίλα θέ-ματα που  δημοσιεύετε.  Τη διαβάζω όχι μόνο εγώ και τα παιδιά μου, αλλά και πολλοί άλλοι πατριώτες. Σας συγχαίρω πάλι για την ιστοσε-λίδα του Συνδέσμου που έχετε κάνει “servou.gr”  κι έτσι προβάλλετε παγκοσμίως το χωριό σας και την πατρίδα μας γενικότερα. Επίσης για την αίθουσα που κάνετε στου Σέρβου που, απ’ ότι βλέπω στις φωτογραφίες που  δημοσιεύετε στον ́ ΄ΑΡΤΟΖΗΝΟ΄΄,   θα είναι ένα στολίδι στο χωριό σας. Ήρθα για λίγες μέρες στην Ελλάδα, αλλά λόγο του περιορισμένου χρόνου, δεν μπόρεσα να επισκεφτώ του Σέρ-βου (το έχω βέβαια επισκεφτεί πολλές φορές στο παρελθόν). Μέσω της αδελφής μου Ντίνας, σας στέλνω 150,00€ για τους σκοπούς του Συνδέσμου σας, την αποπεράτωση της αίθουσας και την έκδοση του ΄΄ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ΄΄, στη μνήμη των γονιών μου, Γιάννη και Αγγελικής Πουλο-
πούλου (από Τσελεπάκου) και των γονιών του γαμπρού μου Γιώργου, Μήτσου και 
Γεωργίας Βέργου. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και πρόοδο στα έργα σας, υγεία και ευημερία στα μέλη του Δ.Σ. και σε όλους τους Σερβαίους.Με πατριωτικούς χαιρετισμούς, Τάσος Πουλόπουλος, 5/8/2010
Απάντηση: Αγαπητέ κ . Πουλόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και για την οικο-νομική ενίσχυση στο Σύνδεσμό μας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που διαβάζεις την εφημερίδα μας και επισκέπτεσαι την ιστοσελίδα (servou.gr) του Συνδέσμου. Σου 

ε υ χ ό μ α σ τ ε κ ά θ ε  π ρ ο -σ ω π ι κ ή  κ α ι οικογενειακή ευτυχία και θα χαρούμε να σε δούμε κάποιο καλοκαίρι στο χωριό μας, που έχεις επισκε-φθεί στο πα-ρελθόν.Καλό χειμώνα. 
Σύνδεσμος Απαναταχού 
Σερβαίων Αρκαδίας

O I. Παναγόπουλος (αριστερά) με τον O I. Παναγόπουλος (αριστερά) με τον 
πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέουπρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου
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Ομιλία προέδρου Συνδέσμου Θ.Τρουπή στην 
εκδήλωση εγκαινίων του Πολιτ. Κέντρου

Αιδεσιμότατε πατέρα 
Σωτήριε, κ. Μπαρούτσα, 
πρόεδρε της Τοπικής Ενω-
σης Δήμων και Κοινοτήτων 
Νομού Αρκαδίας και Δή-
μαρχε Δήμου Τρικολώνων, 
φίλε του χωριού μας που 
μας βοήθησες στην ολο-
κλήρωση των εργασιών 
του Π.Κ, κ. Τατούλη ,τέως 
Υπουργέ, κ. Παναγόπου-
λε, αγαπητέ μας πατρι-
ώτη Γιάννη, πρόεδρε της 
ΓΣΕΕ, κ. Βλάχο, Δήμαρχε 
Δημητσάνας, κ. Κούλη, 

Δήμαρχε Λαγκαδίων, κ. Γαβρά , Νομαρχιακέ Σύμβουλε, κυρία 
Θανοπούλου, Δημοτική Σύμβουλε του Δήμου μας, κ. Κουμου-
τσάρη του Συλλόγου Λυκουρεσαίων, κ. Κάππο, εκπρόσωπε της 
Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, κ.  Μπόρα, Δημοτικέ 
Σύμβουλε του Δήμου μας, κ. Γιάννη Σ. Βέργο, εκπρόσωπε της 
Παγγορτυνιακής Ενωσης, κ. Γιάννη Σχίζα, πρόεδρε του Τοπικού 
Συμβουλίου μετά των συμβούλων σας, αγαπητοί συγχωριανοί 
και φίλοι του χωριού μας.
Το Δ. Σ. του Συνδέσμου μας και εγώ προσωπικά σας ευ-

χαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε, να παρευρίσκεσθε  
σήμερα στα εγκαίνια του Π. Κ.  Σέρβου.
Πρόκειται για ένα ακόμη αξιόλογο δημιούργημα του ιστο-

ρικού μας Συνδέσμου, που προστίθεται στα τόσα άλλα σημα-
ντικά έργα που έχει προσφέρει στο χωριό και έχουν βελτιώσει 
αισθητά την ποιότητα ζωής των κατοίκων και έχουν αναδείξει 
την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου. Πιστεύουμε πως 
το Πολιτιστικό Κέντρο θα αποτελέσει στο μέλλον αξιόλογο 
σημείο αναφοράς, όχι μόνο για το χωριό, αλλά και για την 
ευρύτερη περιοχή. 
Το έργο ξεκίνησε ο Σύνδεσμος πριν από 14 χρόνια με την 

απόκτηση του οικοπέδου, το οποίο ανήκε εξ ημισείας στο στρα-
τηγό Θύμιο Δημητρόπουλο και στη σύζυγο, του Κωνσταντίνου 
Δημόπουλου. Οι κληρονόμοι του στρατηγού το δώρισαν στο 
χωριό, στη μνήμη του πατέρα τους, για να γίνει πλατεία. Το 
υπόλοιπο το αγόρασε ο Σύνδεσμος για τον ίδιο σκοπό. Ο Δήμος 
έφτιαξε τον τσιμεντένιο σκελετό, πλακόστρωσε την πλατεία, το-
ποθέτησε ομοιόμορφα κάγκελα σε παλαιά και νέα συνεχόμενη 
πλατεία, έβαλε πλούσιο φωτισμό και έφτιαξε νέο εντυπωσιακό 
Ηρώο. Ο Σύνδεσμος έφτιαξε τα υπόλοιπα. Ετσι σήμερα τίθενται 
όλα συγχρόνως, στη διάθεση των πατριωτών. 
Το Π.Κ., πέρα από τη συμβολή του Δήμου, έγινε κατά βάση 

από προσφορές και προσωπική εργασία των συγχωριανών μας 
με συντονιστή το Σύνδεσμο. Λεπτομερής αναφορά, τόσο για 
τις προσφορές όσο και για την όλη εξέλιξη της κατασκευής, 
καθώς και τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας του έργου, 
θα ακούσετε στην ομιλία του μέλους του ΔΣ κ. Χρήστου Ι. 
Μαραγκού, που είχε το ρόλο του συντονιστή, τον οποίο και 
ευχαριστούμε. Αισθάνομαι όμως την ανάγκη να αναφερθώ 
στη μεγάλη συμβολή, στην όλη εκτέλεση του έργου, του 
αείμνηστου προέδρου μας Ηλία Χειμώνα. Δυστυχώς έφυγε 
από τη ζωή πριν λίγους μήνες και δεν πρόλαβε να χαρεί τη 
σημερινή ημέρα. Ισως να μας παρακολουθεί από κάπου εκεί 
ψηλά και να χαίρεται και αυτός μαζί μας
Μερικοί συγχωριανοί μας ξεχώρισαν για τη συμβολή 

τους στη δημιουργία αυτού του έργου και γενικά για την 
προσφορά τους στο χωριό. Γι αυτό το ΔΣ του Συνδέσμου θε-
ώρησε χρέος του να τους βραβεύσει, ώστε να αποτελέσουν 
παράδειγμα προς  μίμηση. Η απονομή των βραβείων θα γίνει 
στη συνέχεια.
Αγαπητοί πατριώτες. 
Στόχος του Συνδέσμου είναι το Π.Κ. να καταστεί, από τη 

μια μεριά Φάρος Πολιτισμού για το χωριό μας και το νέο 
Δήμο Γορτυνίας και από την άλλη σημείο αναφοράς και 
συνάντησης των πατριωτών μας (και όχι μόνο), για ποικίλες 
εκδηλώσεις, που θα φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά, τον 
ένα με τον άλλο.
Το χωριό μας έχει πολλούς επιστήμονες διαφόρων ειδικοτή-

των και αρκετούς ανθρώπους που ασχολούνται ειδικά με την 
ιστορία και τον πολιτισμό. Το Κέντρο είναι ιδανικός τόπος για να 
προσφέρουν οι επιστήμονες αυτοί (και όχι μόνο), κάτι ξεχωρι-
στό και πνευματικό, κάτι αλλιώτικο, πέρα από τις καθημερινές 
ενασχολήσεις. Χρέος του Συνδέσμου είναι να οργανώνει να 
συντονίζει και να στηρίζει τέτοιες εκδηλώσεις.
Τελειώνω το «Καλώς ήλθατε» στην εκδήλωσή μας αγαπη-

τοί μου, με την ευχή από τους αισιόδοξους στίχους του Σαβ-
βόπουλου, από το τραγούδι:  «Ας κρατήσουν οι χοροί». 
Να μας έχει ο Θεός γερούς, Πάντα ν’ ανταμώνουμε, Και 

να ξεφαντώνουμε, βρε, Με χορούς κυκλωτικούς, Κι’ άλλο  
τόσο ελεύθερους, σαν ποταμούς. 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ Η ΕΟΡΤΑΖΟΥΣΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙ 

ΟΛΟΥΣ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. 
Σας ευχαριστώ. 

Ομιλία Χ.Ι. Μαραγκού, για τo ιστορικό κατασκευής του Π. Κέντρου
Αγαπητοί πατριώτες και φίλοι του χωριού μας καλημέρα σας 

και καλωσορίσατε στο νέο απόκτημα του Συνδέσμου μας, το 
Πολιτιστικό Κέντρο Σέρβου.    

Θα σας παρουσιάσω σε συντομία και με χρονολογική σειρά, το 
ιστορικό απόκτησης και κατασκευής της “αίθουσας-αποθήκης” 
ή “της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων” ή του “Πολιτιστικού 
Κέντρου Σέρβου”, όπως καθιερώσαμε να το λέμε. Δεν θα ανα-
φερθώ σε λεπτομέρειες, για να μη σας κουράσω. Τη Δευτέρα, 
στη συγκέντρωση του Συνδέσμου, θα υπάρχει άνεση χρόνου 
για ερωτήσεις και διευκρινίσεις. 

1996   
Εκείνη την επο-

χή το σπίτι της 
“Μπαρκούτσιος” 
(έτσι λέγαμε το 
σπίτι που έμενε η 
χήρα του Κ. Δη-
μόπουλου με τα 
παιδιά της), μέσα 
στο οποίο βρισκό-
μαστε τώρα, ήταν 
έτοιμο να καταρ-
ρ ε ύ σ ε ι ,  α φ ο ύ 
για πάρα πολλά 
χρόνια ήταν ακα-
τοίκητο. Τότε τα 
4 παιδιά του αεί-
μνηστου στρα-
τηγού Ευθυμίου 
Δημητρόπουλου 
πρόσφεραν στη 
μνήμη του πατέ-
ρα τους, το μισό 
μερίδιο που τους 
ανήκε, για την 

επέκταση της πλατείας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο 
συμβόλαιο. Την όλη διαδικασία έφερε σε πέρας, με πολύ κόπο, 
το τότε ΔΣ του Συνδέσμου, με πρόεδρο τον Ηλία Θ. Γιαννακό-
πουλο. Το συμβόλαιο υπέγραψε ο τότε πρόεδρος του χωριού Γ. 
Λιατσόπουλος.

1998.    
Δυο χρόνια μετά την δωρεά ο Σύνδεσμος με πρόεδρο τον 

Νίκο Ι. Μαραγκό, κατάφερε μετά από πολλές προσπάθειες και 
ανυπέρβλητες δυσκολίες, να αγοράσει το άλλο μισό σπίτι. Στον 
Αρτοζήνο εκείνης της εποχής γράφεται πως η αγορά κόστισε 4 
εκατομμύρια δραχμές, χρήματα που προήλθαν από προσφορές 
πατριωτών: Συγκεκριμένα. Από ένα εκατομμύριο πρόσφεραν ο 
πρόεδρος Ν. Μαραγκός και ο πρώην πρόεδρος Στάθης Δάρας. 
Διακόσιες χιλιάδες πρόσφερε ο Θάνος Μπόρας, από 100.000 
δρχ. οι Στρίκος Ι. Χαράλαμπος, Στρίκος Ι. Αθανάσιος, Κλεισού-
ρας Σπύρος, Παπαντωνίου-Δάρα Ελένη και  Γεωργακόπουλος 
Τάσος. Από 50.000 δρχ. πρόσφεραν οι  Δάρας Α. Ιωάννης, 
Κωνσταντόπουλος Δ. Ιωάννης, Γιαννακόπουλος Ι. Τάκης, 
Σχίζας Νίκος (Κακός), Σχίζας Ιωάννης (Σγούλιας) και Δάρας 
Χ. Γεώργιος. 20.000 δρχ. πρόσφερε ο Βέργος Ν. Παναγιώτης 
και 10.000 δρχ. η Γιαννούλα-Δάρα Βαλιανάτου. Με τον τρόπο 
αυτό συγκεντρώθηκαν άμεσα περίπου 3 εκατομμύρια δραχμές. 
Έβγαλε και ο  Σύνδεσμος το υπόλοιπο ένα, με ενέργειες του τότε 
υπουργού Κ. Γείτονα και έτσι αγοράστηκε το άλλο μισό σπίτι. 
Το τοπογραφικό για την αγορά έκανε ο πολ. Μηχανικός Παύλος 
Ευστ. Δάρας.

Στο ίδιο φύλλο του Αρτοζήνου αναγράφεται πως σημαντικό 
ρόλο στην όλη κοπιώδη προσπάθεια αγοράς του σπιτιού έπαιξε ο 
Γιάννης Μ. 
Ρουσιάς.

Μ ε  τον 
τ ρ ό π ο 
αυτό περι-
ήλθε όλο το 
σπίτι στην 
κυριότητα 
τ η ς  τ ό τ ε 
Κοινότητας 
Σ έ ρ β ο υ , 
π ο υ  σ τ η 
συνέχεια η 
Κοινότητα 
έγινε Τ.Δ. 
Δήμου Ηραίας και σε λίγους μήνες θα αποτελεί ένα από τα 
πολλά χωριά του τεράστιου Δήμου Γορτυνίας. Επειδή υπήρχε 
κίνδυνος κατάρρευσης του σπιτιού και ατυχήματος, ο πρόεδρος 
του Συνδέσμου φρόντισε να κατεδαφιστεί άμεσα..

2007
Χρειάστηκαν 9 χρόνια από την απόκτηση του οικοπέδου, για 

να ρίξει ο Δήμος  Ηραίας (στο Δήμο ανήκε το οικόπεδο) τον 
τσιμέντινο σκελετό, με σκοπό να επεκταθεί η πλατεία. Αφού 
έπεσαν «τα μπετά», κλιμάκιο του ΔΣ του Συνδέσμου, με πρόεδρο 
τον αείμνηστο Η. Χειμώνα, κατέβηκε στο χωριό τον Μάρτιο του 
2007, και συζήτησε με τη Δημοτική Αρχή για το θέμα του νέου 
κτιρίου. Στο 160ο φ. του Αρτοζήνου διαβάζουμε σχετικά: 

“Η Δημοτική Αρχή μας πληροφόρησε πως μπορεί να εκχω-
ρήσει στο Σύνδεσμο το χώρο που δημιουργήθηκε κάτω από 
την επέκταση της πλατείας έναντι συμβολικού τιμήματος και 
ο Σύνδεσμος ας κατασκευάσει  μια αίθουσα για συγκεντρώσεις 

τελετές και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις...”. 

Συμφώνησαν λοιπόν 
οι δύο πλευρές και όλοι 
έμειναν ευχαριστημένοι. 
Τον επόμενο μήνα εστά-
λη επίσημα επιστολή 
στο Δήμο με το σχετικό 
αίτημα και το Μάιο ο 
Δήμος παραχώρησε το 
χώρο, μετά σχετική  ει-
σήγηση του τότε αντιδη-
μάρχου Θάνου Μπόρα 
και παρουσία του προέδρου του ΤΣ του χωριού Γιάννη Σχίζα. 
Από εκείνη την ημέρα ο Σύνδεσμος κατάρτισε το πρόγραμμα 
κατασκευής του χώρου κάτω από την πλατεία, το οποίο σχεδόν 
ολοκλήρωσε σε τρία χρόνια. Η επικέντρωση της προσπάθειας 
έγινε στη συγκέντρωση χρημάτων. Το  καλοκαίρι εκείνης της 
χρονιάς, που όλο το ΔΣ είχε κατέβει στο χωριό,  συζητήθηκε 
ευρύτατα το θέμα και διαμορφώθηκε ένα κλίμα προσφοράς και 
βοήθειας των πατριωτών. Τον Οκτώβριο δημοσιεύθηκαν στον 
Αρτοζήνο οι σκέψεις του ΔΣ για την διαμόρφωση των χώρων, ενώ 
άρχισαν τα χτισίματα και κλιμάκιο του ΔΣ κατέβηκε στο χωριό, 
για επιτόπια αξιολόγηση της κατάστασης.

Το Δεκέμβριο, στη ΓΣ του Συνδέσμου, δόθηκαν διευκρινί-
σεις  σχετικά με τη χρήση της αίθουσας, επειδή υπήρχαν κάποιες 
φήμες, για εμπορική ενδεχομένως χρήση του χώρου. Χαρακτη-
ριστικά ο πρόεδρος Η.. Χειμώνας είπε: 

“Η αίθουσα γίνεται για να εξυπηρετήσει τις πολιτιστικές και 
άλλες ανάγκες των πατριωτών και δεν υπάρχει καμία σκέψη 
στο ΔΣ να την νοικιάσει...”

2008
Οι δυσκολίες πάρα πολλές. Η πλάκα που είχε ρίξει ο Δήμος 

δεν ερχόταν σε επαφή με την παλιά πλατεία (υπήρχε σημαντι-
κό κενό) και η 
κάτω πλευρά 
τ η ς  πλά κα ς 
δεν ήταν στην 
ίδια ευθεία με 
την παλιά και 
υπήρχε άλλο 
π ρ ό β λ η μ α . 
Ένα έργο κα-
θόλου εύκολο 
για τα δεδομέ-
να του χωριού 
και δαπανηρό, 
γιατί έπρεπε να 
πέσουν εξάμε-
τρες και πλέον 
κολόνες, για να 
στηρίξουν την 
νέα πλάκα που 
θα συμπλήρω-
νε το κενό και 
θα ευθείαζε τις 
δύο πλευρές. Τη δουλειά ανέλαβε ο Γιάννης Μ. Ρουσιάς, που στη 
συνέχεια έφτιαξε και τη ράμπα και τη στέγη στο κιόσκι. 

Όπως καταλαβαίνετε είχαμε μπει πλέον δυναμικά στον αγώνα 
του έργου και παρόλο που δεν υπήρχαν χρήματα στο ταμείο του 
Συνδέσμου  αποφασίσαμε να επενδύσουμε με πέτρα το κιόσκι, 
ώστε να δένει αρμονικά με το περιβάλλον της εκκλησίας και το 
πλακόστρωτο της πλατείας. Έτσι, το Μάρτιο, τα περισσότερα 
μέλη του ΔΣ κατεβήκαμε στο χωριό, αφού πρώτα επισκεφθήκα-
με όσα χτίρια στη διαδρομή, μετά την εθνική οδό χτίζονταν με 
πέτρα, ώστε να επιλέξουμε  την πλέον κατάλληλη για το χτίσιμο, 
στα πλαίσια ασφαλώς τόσο των οικονομικών  δυνατοτήτων 
του Συνδέσμου, όσο και της πέτρας που υπήρχε στην περιοχή. 
Τελικά, μετά από πολλές συζητήσεις καταλήξαμε στην πέτρα 
που βλέπετε, βασιζόμενοι στην πεποίθηση που είχαμε πως, οι 
πατριώτες έχουν την διάθεση να μας βοηθήσουν. Πράγματι τον 
Αύγουστο συγκεντρώσαμε αρκετά χρήματα στο χωριό, κυρίως 
με ένα αυτοκίνητο που βγάλαμε σε λαχειοφόρο αγορά και έτσι 
εισέρευσαν στο ταμείο του Συνδέσμου πάνω από 30.000 ευρώ. 
Πολλοί πατριώτες είχαν εντυπωσιαστεί από το όλο έργο και ο Ν. 
Παπαγεωργίου με άρθρο του στην Γορτυνία το χαρακτήρισε με 
την Ομηρική φράση “Θαύμα ιδέσθαι”.  

Μέχρι το τέλος της χρονιάς έγιναν πολλές εργασίες, όπως:
1)Προεργασίες για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση, δωρεάν 

προσφορά εργασίας από τον πατριώτη μας Θανάση Σχίζα 
(Τσιέφτη), ο οποίος σταδιακά ολοκλήρωσε δωρεάν όλες τις 
εργασίες και φωταγώγησε εντός και εκτός το κτίριο. Το Θανάση 
τον βόηθησαν σε κάποιες εργασίες και τα μέλη του ΔΣ Κώστας 
Δάρας, Ν. Τρουπής και ο αντιπρόεδρος Ι. Ν. Βέργος, που και οι 
3 έκαναν και διάφορες άλλες εργασίες στο κτίριο.

2)Μόνωση και νέο τοιχίο στη βόρεια πλευρά της πάνω αίθου-
σας, λόγω υγρασίας, με δωρεάν προσφορά προσωπικής εργα-
σίας του Μιχάλη Μάνου (μόνωση), του Τάκη Δημητρόπουλου 
(χτισίματα) και του Γ. Σαββόγλου (συζύγου της Ευγενίας Λ. 
Βέργου)  (κοπή των σίδερων και ομαλοποίηση του μπετού). 

3)Υδραυλικές εγκαταστάσεις, σοβατίσματα και κεραμοσκεπή 
στο κιόσκι. 

Κλιμάκιο του ΔΣ μετέβη στο χωριό να παραλάβει τα έργα. Στη 
συνέχεια το ΔΣ αποφάσισε να γίνει επένδυση με την ίδια πέτρα 

Στην πάνω φωτογραφία το σπίτι όταν έγινε η δωρεά. 
Στην κάτω ο πρόεδρος του χωριού Γ. Λιατσόπουλος 
(δεύτερος από αριστερά) με τα 4 παιδιά του στρα-
τηγού Ευθ. Δημητρόπουλου (από αριστερά), Κώστας, 
Ανδρέας, Γιώργος και Μάριος.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ν. Ι. Μαραγκός (κέντρο) 
υπογράφει το συμβόλαιο αγοράς του σπιτιού. Στην άκρη 
δεξιά ο Λυκούργος Δημόπουλος.

Το περίπτερο στην πλατεία του χωριού, 
σε πρόσφατη φωτογραφία. 

Η Νότια πλευρά του 
Πολιτιστικού Κέντρου



A ρ τ ο ζ ή ν ο ς 5Αύγουστος - Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2010

Παρασκευοπούλου 4 - Περιστέρι 
Τηλ.: 2105770003

Δερμάτινα ενδύματα
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΣ

και της νότιας πλευράς του χτιρίου και να γίνει τοποθέτηση 
πλακιδίων στο δάπεδο. Έτσι, 6 μέλη του ΔΣ, μαζί και με τον Ηλία 
Μπόρα (Ντόρο), που είχε έρθει από τη Γερμανία, επισκεφθήκαμε 
διάφορες εκθέσεις και αποφασίσαμε για την αγορά, για την οποία 
μας βοήθησε αποτελεσματικά η Γεωργία, κόρη του Γ. Δ. Βέργου. 
Την περίοδο αυτή τοποθετήθηκαν και τα κάγκελα από το Δήμο, 
αφού προηγήθηκε συνεργασία, σε ότι αφορούσε στο σχέδιο. 

Στη τακτική ΓΣ του Δεκεμβρίου το ΔΣ ενημέρωσε τους πατρι-
ώτες αναλυτικά για τις εργασίες που είχαν γίνει και για όσες είχαν 
προγραμματισθεί. Επίσης παρακάλεσε τους πατριώτες να βοη-
θήσουν το νέο ΔΣ, που θα προέκυπτε από τις αρχαιρεσίες, ώστε 
να τελειώσει το έργο. Επειδή στις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν 
δεν βρέθηκαν πατριώτες να δηλώσουν υποψηφιότητα για το ΔΣ, 
παρέμεινε αναγκαστικά το παλαιό ΔΣ για μια περίοδο. 

2009
Έγινε νέα ΓΣ στις αρχές του χρόνου και στις αρχαιρεσίες που 

ακολούθησαν εξελέγησαν ξανά σχεδόν όλα τα παλαιά μέλη, 
λόγω ελλείψεως άλλων υποψηφιοτήτων. Ο πρόεδρος Ηλίας 
Χειμώνας δεν θέλησε να είναι ξανά υποψήφιος για πρόεδρος 
και το ΔΣ εξέλεξε το Θ. Τρουπή. Τον Απρίλιο αποφασίστηκε 
επίσκεψη του ΔΣ στο χωριό, για επιτόπια μελέτη των θεμάτων 
και προγραμματισμό νέων ενεργειών. 

Μέχρι τον Ιούνιο του 2009 είχαν ολοκληρωθεί οι εξής εργα-
σίες:

1)τοποθέτηση πλακιδίων στο δάπεδο και στα μπάνια,
2)επένδυση με πέτρα σχεδόν του συνόλου της νότιας πλευ-

ράς,
3)Τοποθέτηση αλουμινίων στο κιόσκι και στην πάνω αίθου-

σα.
Μέχρι τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου είχαν ολοκληρωθεί 

ακόμη και οι παρακάτω εργασίες. 
-Υδραυλικές εγκαταστάσεις και τοποθέτηση ειδών υγιεινής, 

προσφορά εργασίας του Γιάννη Τσαντίλα,  (γαμπρού του Ηλία 
Χειμώνα). Τα είδη υγιεινής πρόσφερε ο αρχιτέκτονας Ι. Αθ. 
Μαραγκός.

-Κατασκευή και τοποθέτηση ντουλαπιών κουζίνας, προσφορά 
εργασίας Γ. Δ. Βέργου, στη μνήμη των γονιών του.

-Τοποθέτηση μαρμάρων στη σκάλα προς το κιόσκι, προσφορά 
εργασίας από τον αντιπρόεδρο Ι. Ν. Βέργο.

- Χτίσιμο με πέτρα στηθαίου προς την πλευρά  του κήπου 
Δημητρόπουλου, σοβατίσματος του τμήματος αυτού προς την 
έξω πλευρά και αρμολόγημα της πέτρας σε όλο το κτίριο. Για 
τις εργασίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν (μετά από έγκρισή τους) 
και τα 1000 ευρώ που είχε δώσει ο Ηλίας Παπαγεωργίου για 
κάγκελα, τα 1000 ευρώ του Στάθη Δάρα για τον ίδιο σκοπό και 
τα 1000 ευρώ της οικογένειας Κωστάκη Παπαθωμόπουλου 
(στη μνήμη του), που είχαν δοθεί στο Σύνδεσμο για  να γίνουν 
παγκάκια στην πλατεία. 

2010
Τη φετινή 

χρονιά συ-
νεχίσθηκαν 
οι εργασίες, 
υπό την πέν-
θιμη σκιά του 
θανάτου του 
τ. προέδρου 
μ α ς  Η λ ί α 
Χειμώνα. Ο 

αντιπρόεδρος Ι. Ν. Βέργος μετέφερε στο χωριό και τοποθέτησε 
τις 5 εσωτερικές πόρτες (δωρεά οικ. Ν. Γεωργακόπουλου, στη 
μνήμη του), τοποθέτησε το διαχωριστικό παράθυρο στο γραφείο 
και έβαλε την κουπαστή, ενώ ο πατριώτης μας μπογιατζής Δημή-
τρης Στρίκος (Στρικοπαναγή) έβαψε το εσωτερικό του κτιρίου, 
με δωρεάν προσφορά του μεγαλύτερου μέρους της προσωπικής 
του εργασίας. Επίσης ο Γιάννης Μ. Ρουσιάς πλακόστρωσε τη 
ράμπα και έφτιαξε τους λαμπάδες για να μπουν τα αλουμίνια 
στην πόρτα και στα παράθυρα του ισογείου, με προσφορά της 
προσωπικής του εργασίας. Πρόσφατα τέλος τοποθετήθηκαν και 
τα αλουμίνια στην κάτω αίθουσα και έτσι έκλεισε το κτίριο και 
προστατεύτηκε από ανεπιθύμητους επισκέπτες.

ΚΟΣΤΟΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στον τελευταίο 

Αρτοζήνο, το μέχρι σήμερα κόστος φαίνεται πως βρίσκεται 
κοντά στις 90.000 ευρώ. Από το ποσόν αυτό 3.000  μας επιχο-
ρήγησε ο ΟΠΑΠ (με ενέργειες του πρώην βουλευτή της ΝΔ Δ. 
Κωστόπουλου) και 3.500 πρόσφατα η ΤΕΔΚΑ Αρκαδίας, με 
πρόεδρο τον κ. Μπαρούτσα (με πρωτοβουλία και επίμονες 
προσπάθειες του αντιπροέδρου του Συνδέσμου Ι. Ν. Βέργου). 
Το υπόλοιπο το πρόσφεραν οι πατριώτες. Για την διαχείριση 
των οικονομικών θέλω να σας βεβαιώσω πως ασκήθηκε πολύ 
σφιχτή οικονομική πολιτική, με επίμονες διαπραγματεύσεις 
και πως όλα είναι καταγεγραμμένα στο βιβλίο εξόδων μέχρι 
και δέκατο του ευρώ και ασφαλώς είναι στη διάθεση παντός 
“βουλωμένου”.  

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Για τον τρόπο λειτουργίας της αίθουσας και του περιπτέρου 

έχουμε κάποιες σκέψεις, έχουμε δημοσιεύσει κάποιες από αυτές 
στον Αρτοζήνο, θα συζητήσουμε και «επί τόπου» διάφορες 
δυσκολίες που υπάρχουν, θα ακούσουμε ασφαλώς και τις δικές 
σας απόψεις και ευελπιστούμε να συντάξουμε έναν κανονισμό, 
τον οποίο θα σας παρουσιάσουμε στην επόμενη ΓΣ. Στόχος μας 
είναι να μην δημιουργηθούν προβλήματα στο χωριό και από 
την άλλη πλευρά το Π.Κ. να ανταποκριθεί στο σκοπό για τον 
οποίο έγινε και οι προσφορές των πατριωτών για την κατασκευή 
ασφαλώς “να πιάσουν τόπο”.  .

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Πριν τελειώσω θα ήθελα να πω, ως συντονιστής του έργου, 

πως κάθε μέλος του ΔΣ πρόσφερε τις υπηρεσίες που μπορούσε 
και ήθελε. Σε όλους αξίζουν συγχαρητήρια. Επίσης θέλω να 
εκφράσω  την ευαρέσκειά μας για την ωραία πλακόστρωση 
της νέας πλατείας, το νέο εντυπωσιακό και επιβλητικό Ηρώο, τα 
ομοιόμορφα κάγκελα και παγκάκια, τον ωραίο και πλούσιο φωτι-
σμό,  όλα έργα του Δήμου Ηραίας. Έτσι το σύνολο πλέον των έργων 
στην “Ράχη” του χωριού συνθέτουν μια εξαιρετική εικόνα στον 
προαύλιο χώρο της Κοίμησης της Θεοτόκου, που αξίζει τον κόπο 
να επισκεφθεί κανείς, να κάτσει και να απολαύσει την ομορφιά 
του χώρου και την ατέλειωτη «πανταχόθεν» θέα. Όταν μάλιστα 
ολοκληρωθεί ο στολισμός της αίθουσας, γίνουν οι εργασίες στην 
κάτω αίθουσα και συγκεντρωθεί εκεί η ιστορία και η παράδοση του 
χωριού μας,  τότε θα μπορεί κάποιος να πει πως έχει ολοκληρωθεί 
το έργο και τότε θα είναι ένα πραγματικό “Θαύμα ιδέσθαι”. Θα 
ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω, εκ μέρους του ΔΣ, όλους τους πα-
τριώτες που βοήθησαν (οικονομικά ή με προσφορά προσωπικής 

εργασίας), για να γίνει αυτό 
το εξαίσιο έργο και να τους 
παρακαλέσω να συνεχίσουν 
τη βοήθειά τους, ώστε να 
ολοκληρωθούν και όσες ερ-
γασίες υπολείπονται.   Αφού, 
τέλος, σας ευχαριστήσω που 
με ακούσατε, θα μου επιτρέ-
ψετε να αφιερώσω αυτή μου 
την ομιλία στον αείμνηστο 
τ. πρόεδρο του Συνδέσμου 
μας και ενεργό μέλος του ΔΣ 
μέχρι του θανάτου του, Η. 
Χειμώνα, έναν ακέραιο και 
ντόμπρο πατριώτη, με ήθος 

και πάθος για τα συλλογικά μας πράγματα και με υψηλού βαθμού 
συλλογική συνείδηση. Θα σας παρακαλέσω να κρατήσουμε στη 
μνήμη του, ενός λεπτού σιγή.

Το ΔΣ του Συνδέσμου στην πρώτη του συνεδρίαση 
στο γραφείο του Π. Κέντρου.

Αυγουστιάτικος χορός στη νέα πλατεία του χωριού
Το πρόγραμμα του Συνδέσμου, για τη Δευτέρα 16-08-10, 

προέβλεπε μετά τις ομιλίες στο Πολιτιστικό Κέντρο, ποτό με 
ξηρούς καρπούς και αν υπήρχε διάθεση «να λέγαμε και κανένα 
τραγούδι με το στόμα». Aκόμη μπορεί και να χορεύαμε. Όμως 
ο Στάθης Δάρας, διαισθανόμενος τις προθέσεις των πατριωτών 
και εξωτερικεύοντας προφανώς και τις δικές του ενδόμυχες 
επιθυμίες, πρότεινε να ανεβούμε στην πλατεία και να πούμε εκεί 
μερικά δημοτικά  τραγούδια με το στόμα, όπως παλιά. Έτσι και 
έγινε σε χρόνο «ντε-τε». Λες και όλοι είμαστε «στ΄ ατσάλι...».
Ανεβάσαμε λοιπόν στην πλατεία τα τραπέζια που είχε ο Σύν-

δεσμος στο υπόγειο, τις πλαστικές καρέκλες, στρώσαμε τραπε-
ζομάντιλα και απλώσαμε γλυκά, ξηρούς καρπούς και νοστιμιές, 
τις οποίες είχαν φτιάξει η Μαρίνα Τρουπή και η Γεωργία Ν. 
Σχίζα (Κακού). Ο Χρήστος Παναγόπουλος πήγε στα μαγαζιά 
του χωριού και αγόρασε από ένα μπουκάλι τσίπουρο.
Με τη φασαρία που έγινε, ο κόσμος ενημερώθηκε και άρ-

χισε να καταφθάνει στην πλατεία. Έτσι σε σύντομο χρόνο 
γίναμε πάρα πολλοί. Τελικά το όλο εγχείρημα εξελίχθηκε σε 
μία φαντασμαγορική βραδιά, με τραγούδι και χορό «άνευ 
προηγουμένου». Αφού είπαμε πολλά δημοτικά τραγούδια με 
το στόμα (μία οι γυναίκες και επαναλάμβαναν οι άντρες και 
αντίστροφα) κάποια στιγμή κουραστήκαμε. Τότε άρχισαν τα 
δημοτικά από το μεγάφωνο, που αντιλαλούσε σε όλο το χωριό  
και όλοι σταδιακά άρχισαν να χορεύουν. Έγινε «του κουτρούλι 
το πανηγύρι». Τρεις ξεχωριστοί χοροί, πολύ κέφι και πολλοί 
θεατές, μικροί και μεγάλοι. 
Το “πανηγυράκι” αυτό κράτησε μέχρι τα μεσάνυχτα και στη 

συνέχεια ακολούθησε νεολαιίστικη μουσική βραδιά, που κρά-
τησε μέχρι τα ξημερώματα. 
Τα πρόσωπα όλων έδειχναν πως ευχαριστήθηκαν. Του χρόνου 

σίγουρα θα υπάρχει καλύτερη οργάνωση  και ο κόσμος σίγουρα 
θα διασκεδάσει περισσότερο.

Οι γυναίκες κάθισαν μπροστά από την είσοδο του Ναού, για να έχουν θέα προς το Κατάκολο.
Οι άντρες κάθισαν προς τη βορινή πλευρά και επαναλάμβαναν το τραγούδι των γυναικών (και αντίστροφα).

Στην 1η φωτογραφία χορεύει μπροστά η Παναγούλα Ηλ. Σχίζα, στη 2η η Κανέλλα Τρουπή και στην 3η η Γεωργία Τρουπή

Άλλα στιγμιότυπα από το χορό τον Δεκαπενταύγουστο

Όλες οι γυναίκες που ήσαν στην πλατεία χόρεψαν. 
Εδώ χορεύει η Ντίνα του Τάκη Δημητρόπουλου (Τασιάς), 
που την κρατάει η Κούλα Ευ. Βέργου (Αναστασοπούλου).

Hλίας Χειμώνας
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συνέχεια από τη σελ. 1

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ 

πιο όμορφο και επιβλητικό, έργο του Δήμου Ηραίας. 
Β)Η συμμετοχή του στην πρόοδο των εργασιών στο Ναό 

της Κοίμησης της Θεοτόκου, που ξεκίνησε ως έργο το 1930 
και τα εγκαίνια έγιναν το 1964. Κάποιες εργασίες, κυρίως 
αγιογράφησης,  συνεχίζονται ακόμη.
Γ)Η έκδοση της εφημερίδας «Αρτοζήνος», επί προεδρίας 

του τον Αύγουστο του 1976,  που μέχρι σήμερα, επί 34 
χρόνια, φέρνει τα νέα σε όλα τα σπίτια των Σερβαίων και 
κάνει τις καρδιές των πατριωτών να χτυπούν, η μια κοντά 
στην άλλη. 
Δ)Η δημιουργία του θεσμού των βραβείων σε νέους του 

χωριού από το 1976 και η καθιέρωση από τον ίδιο ετήσιου 
βραβείου (το οποίο χρηματοδοτεί), στη μνήμη της μητέρας 
του, σε όσους επιτυγχάνουν στην Ιατρική Σχολή.
Ε)Η ανεκτίμητη συμβολή του ιδίου και όλης της οικογέ-

νειας Χ. Δάρα στην εκτέλεση του έργου «δρόμος Σέρβου-
Αράπηδες», όνειρο ζωής όλων των πατριωτών, κυρίως των 
Αραπαίων, που τους έλυσε προβλήματα επιβίωσης. Ένα 
εξαιρετικά μεγάλο Συλλογικό έργο για εκείνη την εποχή. 
Ζ)Η χρηματοδότηση του Συνδέσμου με ένα εκατομμύριο 

δραχμές το 1998 (σημαντικό ποσό για εκείνη την εποχή), για 
την αγορά του σπιτιού, που έγινε το Πολιτιστικό μας Κέντρο. 
Θα χρειαζόμουν αρκετό χρόνο αν ήθελα να αναφερθώ και 
σε άλλα του προσόντα, πέραν των συλλογικών,  όπως είναι 
π.χ. η δωρεάν παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε πατριώτες 
και όχι μόνο. Τελειώνοντας με το Στάθη θα σας πω μόνο 
πως πρόκειται για έναν σκληρά εργαζόμενο ακόμη «νέο», ο 
οποίος είναι και αγρότης και παραγωγός και θα μπορούσε 
να ήταν και ένας λαχειοπώλης, όπως τον φαντάστηκε ο 
σκιτσογράφος Κωστάκης».
Το βραβείο απένειμε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Θ. Γ. 

Τρουπής. Ο Στάθης παρέ-
λαβε το βραβείο, ευχαρί-
στησε για την τιμή που του 
έγινε,  και τόνισε πως έκανε 
απλά το καθήκον του και 
επιτέλεσε το χρέος του απέ-
ναντι των πατριωτών και δεν 
περίμενε βράβευση. 

«Ο δεύτερος που επελέγη 
προς βράβευση είναι ο Γιώρ-
γος Δ. Τσαντίλης, ο πατριώ-
της μετανάστης στην πέραν 
του Ατλαντικού χώρα. Στο 
πρόσωπό του ο Σύνδεσμος 
βραβεύει τους ξενιτεμένους 
πατριώτες της διασποράς, 
που όλοι έχομε ιδιαίτερες 

συμπάθειες, λόγω ακριβώς της «κακούργας ξενιτιάς», όπως 
λέει και το τραγούδι. Στο πρόσωπό του βραβεύουμε την 
οικογένεια του παππού του, του γνωστού σε όλους μας 
«Peter” και του πατέρα του «Μήτσιου», που είναι γνωστό ότι 
έχουν προσφέρει πολλά στο χωριό και στους πατριώτες. Η 
οικογένεια των Τσαντηλαίων, μοναδικό επώνυμο στο χωριό, 
έχει συνδέσει το όνομά της με πολλά έργα στου Σέρβου, 
όπως είναι η κατασκευή του Ναού των Αγίων Θεοδώρων  
στου «Μπουλούτσου», τα εκκλησάκια του Αγιοδημήτρη 
και Αγίου Κωνσταντίνου στον Αρτοζήνο, που φέτος έγινε 
λειτουργία μετά πάρα πολλά χρόνια, με πρωτοβουλία του 
Ομίλου «Η Γκούρα». Επίσης το «τέμπλο στην κάτω εκκλησιά», 
η ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο σχολείο και στη Αστυνο-
μία καθώς και η βοήθεια σε πάσχοντες και αναξιοπαθούντες 
πατριώτες». 
Το βραβείο απένειμε το μέλος του ΔΣ κ. Γ. Δ. Βέργος και το 

παρέλαβε ο Χ. Αναστασόπουλος, ο οποίος ευχαρίστησε το 
Σύνδεσμο για λογαριασμό του Γιώργου, που δεν μπορούσε 
να βρίσκεται στο χωριό αυτή τη μέρα. 

«Ο τρίτος στη σειρά 
είναι ο Νίκος Ι. Μα-
ραγκός, ο οποίος διε-
τέλεσε πρόεδρος του 
Συνδέσμου τη διετία 
1996-1998 και αγωνί-
στηκε (μαζί με τα άλλα 
μέλη του Συμβουλίου 
του) για την αγορά του 
μισού σπιτιού που έγινε 
το ΠΚ. (το άλλο μισό το 
είχαν προσφέρει δω-
ρεάν, τα παιδιά του 
αείμνηστου στρατηγού 
Ευθυμίου Δημητρόπου-
λου, στη μνήμη του 
πατέρα τους, για την 

επέκταση της πλατείας). Πρόσφερε για την αγορά αυτή ένα 
εκατομμύριο δραχμές όπως και ο Στάθης Δάρας. Το όνομά 
του έχει συνδεθεί ακόμη με δύο αξιόλογα συλλογικά έργα, 
για την δημιουργία των οποίων εργάστηκε σκληρά (και με 
τα τότε μέλη του ΔΣ) και τα οποία πρόσφεραν και θα προ-
σφέρουν για πάντα στο χωριό και στους πατριώτες.  
Α) Το πρώτο είναι η κατασκευή δρόμου για διέλευση 

αυτοκινήτων προς το εκκλησάκι του Αγιαντριά, γεγονός 
που έδωσε τη δυνατότητα εύκολης διεξόδου των πατρι-

14-08-2010 Εγκαίνια Πολιτιστικού Κέντρου Σέρβου
Ημέρα χαράς και αγαλλίασης για όλους τους απανταχού 

της γης πατριώτες το Σάββατο 14 Αυγούστου  2010, αφού 
έγιναν στην γενέτειρα τα εγκαίνια του Πολιτιστικού μας 
Κέντρου, ενός από τα πλέον σημαντικά έργα του Συνδέ-
σμου. 

Η ώρα πλησι-
άζει 10 το πρωί 
και οι πατριώ-
τες αρχίζουν να 
προσέρχονται 
στη νέα πλέον 
μεγάλη και πα-
νέμορφη πλα-
τεία του χωριού, 
στον προαύλιο 

χώρο του Ι. Ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου, στη γνωστή 
από αιώνων περιοχή, με το όνομα “Ράχη”. Η μέρα αρκετά 
ζεστή και όλοι φροντίζουν να προστατευθούν στη σκιά του 
πρόναου και του καμπαναριού. Όλα γύρω είναι όμορφα. 
Ο περίλαμπρος πέτρινος ναός της μητρόπολης του χωριού 
με το επιβλητικό καμπαναριό, το προσεγμένο πέτρινο πε-
ρίπτερο του Πολιτιστικού, το νέο εντυπωσιακό μαρμάρινο 
Ηρώο, τα ομοιόμορφα παγκάκια, τα ταιριαστά κάγκελα, 
τα επιβλητικά φώτα κλπ, προκαλούν σε όλους εξαιρετική 
εντύπωση και ασφαλώς ψυχική ευφορία. 
Ο αγαπητός πατέρας Σωτήριος, συνοδευόμενος από τους 

ψάλτες, αρχίζει το τελετουργικό του αγιασμού (κάτω από τη 
σκιά του δένδρου της πλατείας), που όλοι παρακολουθούν 
με συγκίνηση. Η ψαλμωδία ακούγεται σε όλο το χωριό, 
με τη μεγαφωνική εγκατάσταση του Συνδέσμου. Όταν 

τέλειωσε ο 
αγιασμός, 
μία νεαρά 
Σερβιωτο-
πούλα πρό-
σφερε στον 
επί  πολλά 
έτη π. πρό-
εδρο  του 
Συνδέσμου 
Σ τ ά θ η 
Δάρα ,  το 
ψαλίδι για 
την  κοπή 
τη ς  κορ -
δέλας .  Ο 
Στάθης με 
συγκίνηση 
φίλησε  το 
κοριτσάκι, 
π ή ρ ε  τ ο 
ψαλίδι και 
κατευθύν-
θηκε στην 

είσοδο του Κέντρου. Έκοψε την κορδέλα, υπό τα χειρο-
κροτήματα των πατριωτών και άνοιξε την πόρτα. Πρώτος 
πέρασε ο πατέρας Σωτήριος, αγιάζοντας όλους τους 
χώρους της αίθουσας, ακολουθούμενος από το Στάθη, τον 

πρόεδρο του Συνδέσμου Θ. Γ. Τρουπή, τους επισήμους 
και το πλήθος των πατριωτών.
Η αίθουσα πανέμορφη, στολισμένη με γούστο, “υπο-

δέχτηκε” τους πατριώτες και “υποσχέθηκε” πληθώρα εκ-
δηλώσεων. Τα 120 καθίσματα δεν ήσαν αρκετά για όλους 
και κάποιοι παρακο-
λούθησαν όρθιοι τις 
ομιλίες. Ο γραμματέ-
ας του Συνδέσμου Ν. 
Τρουπής καλωσόρι-
σε τους πατριώτες και 
κάλεσε τον πρόεδρο 
του  Συνδέσμου  Θ. 
Τρουπή  να  απευ-
θύνει χαιρετισμό (η 
ομιλία δημοσιεύεται 
σε άλλη στήλη). Στη 
συνέχεια έδωσε το 
λόγο για ένα χαιρε-
τισμό στον πατριώτη 
Θάνο Μπόρα, ως εκ-
πρόσωπο του Δήμου 
Ηραίας, στον πρόε-
δρο της ΤΕΔΚΑ και 
δήμαρχο Στεμνίτσας 
κ. Μπαρούτσα κα-
θώς και στο δήμαρχο 
Λαγκαδίων κ. Κούλη, 
που βρίσκονταν στην αίθουσα. Στη συνέχεια έγινε η 
απονομή των βραβείων σε τέσσερις πατριώτες (σχετικό 
ρεπορτάζ σ άλλη στήλη) και ακολούθησε η ομιλία του μέ-
λους του ΔΣ Χ. Ι. Μαραγκού, για το ιστορικό απόκτησης 
και κατασκευής του Κέντρου (η ομιλία δημοσιεύεται σε 
άλλη στήλη).

 Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών έγινε δεξίωση στους 
πατριώτες με προσφορά ποτών και πάμπολλων γλυκι-
σμάτων, πολλά από τα οποία ήσαν της περιοχής ή είχαν 
φτιάξει γυναίκες του χωριού, τις οποίες  ευχαριστούμε 
ιδιαίτερα. 
Με τις παραπάνω διαδικασίες και τις απογευματινές 

ομιλίες της 16ης Αυγούστου, ολοκληρώθηκαν τα εγκαίνια 
του  Πολι-
τ ι σ τ ι κ ο ύ 
Κ έ ν τ ρ ο υ 
Σέρβου, το 
οποίο  ευ-
ελπιστού-
με πως θα 
π ρ ο σ φ έ -
ρει  πολλά 
στους πα-
τριώτες -και 
όχι μόνο- τόσο από πλευράς πολιτισμού-ιστορίας και παρά-
δοσης του τόπου όσο και από πλευράς κοινωνικών και άλλων 
συναφών εκδηλώσεων.  Μακάρι ο Σύνδεσμος να συνεχίσει 
στον ίδιο και καλύτερο ρυθμό το παραγωγικό του έργο και 
να εγκαινιάσει στο μέλλον και άλλα ανάλογα έργα.

Οι πατριώτες κάτω από τη σκιά του πρόναου 
και του καμπαναριού, παρακολουθούν το 
τελετουργικό του αγιασμού των εγκαινίων.

O πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου 
Στάθης Δάρας κόβει την κορδέλα 

των εγκαινίων

Φωτογραφία από το εσωτερικό Φωτογραφία από το εσωτερικό 
της αίθουσαςτης αίθουσας

Π. ΤσαντίληςΠ. Τσαντίλης

ωτών προς εκείνη την περιοχή και εύκολης επικοινωνίας 
των Κουκουλιστριανών με το χωριό. Έτσι μεταφέρθηκαν 
υλικά και επισκευάστηκε το εκκλησάκι και ο περίβολος του 
Αγιαντριά και κατ΄επέκταση και το εκκλησάκι του Αγιολιά, 
αφού συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια ο δρόμος και προς τα 
εκεί. Στο προαύλιο του Αγιολιά έγινε φέτος μια πολύ ωραία 
πλακόστρωτη πλατεία, που στην μνήμη του προφήτη θα 
δίνει πάντα την ευκαιρία για ένα μικρό πανηγύρι, εκδήλωση 
που τόσο την έχουν ανάγκη οι πατριώτες.  Απομένει βέβαια 
η συνέχιση διάνοιξης του δρόμου προς το ιστορικό μας Πα-
λιόκαστρο και το βάρος πέφτει στο Νίκο Στ. Σχίζα, που έχει 
πρωτοστατήσει στα έργα του Αγιολιά και έχει ιδιαίτερους 
δεσμούς με  την περιοχή. 
Β)Υψίστης σημασίας για την ιστορία του χωριού μας είναι το 

ψηφιδωτό δαπέδου που βρέθηκε το καλοκαίρι του 1998 στον 
Αγιαντριά, κατά τη διάνοιξη του δρόμου, το οποίο ο Ν. Μαρα-
γκός παρέδωσε με πρωτόκολλο στην αρχαιολογική Υπηρεσία 
Σπάρτης, η οποία απάντησε εγγράφως πως αυτό ανήκει στον 
4ο αιώνα μ.Χ. Με το εύρημα αυτό σφραγίστηκε η ιστορία του 
χωριού εκείνης της περιόδου και όχι μόνο.
Γ)Το δεύτερο έργο που έγινε επί προεδρίας Ν. Μαραγκού, 

είναι η τεράστια πλατεία στο «Σορό της Γριάς» και η διαμόρ-
φωση εκεί κατάλληλου χώρου για οργάνωση εκδηλώσεων 
στην εξοχή, ιδίως για εκδηλώσεις μνήμης, αφού στην περιοχή 
διεξήχθη το Μάιο του 1826 η νικηφόρος μάχη των Σερβαίων 
και άλλων κοντοχωριανών, εναντίον των ορδών του Ιμπραήμ. 
Όταν γίνει εκεί και το κιόσκι που σκέφτηκε και προσφέρεται να 
κατασκευάσει ο πρόεδρος του χωριού Ι. Σχίζας (ο Σύνδεσμος 
ευχαρίστως προσφέρει τα υλικά), θα αλλάξει μορφή η περιοχή 
και «ο σορός της γριάς» θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για 
πολλούς πατριώτες, κυνηγούς, φυσιολάτρες κλπ».
Το βραβείο απένειμε ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Ι. 

Στ. Βέργος και παρέλαβε ο Χ. Μαραγκός, λόγω κολλήματος 
του βραβευθέντος να παραστεί. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Θ. Τρουπής διάβασε επιστολή, στην οποία ο Ν. Μαραγκός 

αναφέρει μεταξύ άλ-
λων πως ότι έκανε το 
έκανε για το χωριό 
του, το οποίο υπε-
ραγαπά. 

«Ο τέταρτος στη 
σειρά και νεότερος 
των βραβευόμενων 
είναι ο αρχιτέκτο-
νας Γιάννης Αθ. Μα-
ραγκός, χωρίς την 
συμβολή του οποίου 
είναι σχεδόν βέβαιο, 
πως δεν θα βρισκό-
μαστε σήμερα εδώ. 
Βοήθησε με μεγάλη 
προθυμία και από 

κάθε πλευρά στην κατασκευή του έργου (τόσο ως μέλος του 
ΔΣ όσο και εκτός αυτού), από την πρώτη στιγμή μέχρι σήμερα 
και είμαι βέβαιος πως θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες 
του μέχρι να ολοκληρωθεί 100% το έργο.  Και δεν είναι μόνο 
αυτό. Είναι γνωστή η συμβολή του,  ως μηχανικού, αλλά και 
από πλευράς οικονομικής βοήθειας, στην κατασκευή του εντυ-
πωσιακού καμπαναριού την Κοίμησης της Θεοτόκου. Επίσης 
ο ίδιος σχεδίασε και επέβλεψε την κατασκευή του πρόναου 
του ίδιου Ναού. Ακόμη σχεδίασε την «ροζέτα» μπροστά στην 
είσοδο του Ναού,  σχέδιο όμοιο με εκείνο του δαπέδου της 
“πάνω εκκλησιάς”, έτσι ώστε να δεθούν οι δύο Ναοί προς 
δόξαν της “Παναγίας της Σερβιώτισσας», προστάτιδας του 
χωριού και των απανταχού της γης Σερβαίων».
Το βραβείο απένειμε ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου και 

παιδικός του φίλος και συμμαθητής Ι. Ν. Βέργος.  Ο βραβευθείς 
παρέλαβε το βραβείο και ευχαρίστησε το Σύνδεσμο για την 
τιμή που του έγινε, τόνισε όμως πως και αυτός απλά έκανε 
το καθήκον του. 

O I. Bέργος (δεξιά) απονέμει το 
βραβείο για το Ν. Μαραγκό (το 
παραλαμβάνει ο Χ. Μαραγκός)

Ο Ι.Ν. Βέργος (αριστερά) 
βράβευσε το Ι. Μαραγκό
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Το μεράκι Το μεράκι 
Ο πατριώτης μας Θάνος Στρίκος, που ζει στη Μαγούλα Λακωνίας και αρθρο-

γραφεί στην τοπική εφημερίδα “Παρατηρη-
τής”, συχνά ασχολείται και με θέματα που μας 
ενδιαφέρουν άμεσα, ως Σερβαίους. Σε ένα 
από τα τελευταία άρθρα του, με τίτλο “το με-
ράκι”, υποστηρίζει πως η λέξη έχει ελληνική 
προέλευση και όχι τουρκική, όπως έγραψε η 
Μαρίνα Διαμαντοπούλου-Τρουπή, σε άρ-
θρο της στον τελευταίο “Αρτοζήνο”, σχετικό 
με το μουσείο “Ζαχαρού”, που έχει ιδρύσει 
στο χωριό ο πατριώτης μας Γ. Κατσιάπης. 
Επειδή το άρθρο είναι πολύ μεγάλο θα δημο-
σιεύσουμε λίγα αποσπάσματα (αν ο Θάνος 
μας το στείλει σε ηλεκτρονική μορφή, θα το 
δημοσιεύσουμε πλήρες στην ιστοσελίδα του 
Συνδέσμου servou.gr). Στην εισαγωγή του 
άρθρου, γράφει ο Θάνος για τους αναγνώ-
στες του “Παρατηρητή”. 

“Πήρα μια 
εφημεριδού-
λα. Τριμηνιαία 
έκδοση ενός 
Συλλόγου χω-
ριού που πολύ 
τ΄ αγαπώ αυτό 
το χωριό και 
την εφημερίδα 
του κι΄όλα τα 
δικά του. (Δεν 
ενδιαφέρει να 
σας πω περισ-

σότερα... Εγώ όμως είμαι δεμένος μαζί του). 
Κι΄ όταν την παίρνω (το “εφημεριδούλα” 
τόγραψα από τρυφεράδα, γιατί από πλευράς 
ποιότητας θα την ζήλευαν πολλές) τη διαβάζω 
από την αρχή ως το τέλος όλη μονοκοπα-
νιάς”. 
Αφού ευχαριστήσουμε το Θάνο για τα καλά 

του λόγια, για την εφημερίδα του Συνδέσμου, 
θα παραθέσουμε μερικά αποσπάσματα, από 
την επιστολή που μας έστειλε: 

“...Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω όλους 
και προ παντός το Γιώργο γιατί διαθέτει υψη-
λή αισθητική και καλλιέργεια. Και διότι δεν 
είναι καθόλου εύκολο, ούτε λίγο να υψώνεις 
Ιερό (Μουσείο) σ΄ ένα μικρό χωριό, ή όπου 
αλλού, προς τιμήν των μουσών. Έδωσε τη 
δύναμη της ψυχής και του πνεύματός του με 
φλόγα δική του...” 

“...Μεράκι σημαίνει έντονη επιθυμία, κυρί-
ως ερωτική. Κι έχει συνώνυμα τον πόθο και τη 
λαχτάρα. Έτσι μας λένε (Μπαμπινιώτης κλπ) 
και καθόλου δεν διαφωνώ μ΄ αυτά. Όμως το 
“μεράκι” ως λέξη και ότι εκφράζει, δεν είναι 
ο αρχαίος ίμερος που σημαίνει ακριβώς τα 
ίδια, όπως οι ίδιοι γράφουν στα λεξικά τους; 
Και πως ο ίμερος έγινε μεράκι; Θα ρωτήσει 
ίσως κάποιος. Απλό. Πολύ απλό και η γλώσσα 
μας το συνηθίζει, όπως ακριβώς η έλαφος 
έγινε ελαφάκι και λαφάκι, το έλαιον λαδάκι, 
η Ειρήνη Ρηνάκι, το ολίγον λιγάκι και χίλια 
άλλα... Το ίδιο γίνεται και με το μερακλή 
(κι όλα τα ομοειδή), που επίσης το γράφουν 
τούρκικο. Όμως κι΄ εδώ καταφανώς ο ίμερος 
είναι, με κατάληξη -κλης (από το κλέος) όπως 
Ηρακλής, Περικλής κλπ. Ο ευγενής, ο υψηλός 
πόθος. Έτσι έγινε κι΄ αυτό. Και τέτοιος μερα-
κλής είν΄ ο Γιώργος, όπως λες Μαρίνα. 

“...Ένα παρεμφερές υπέροχο παράδειγμα 
είναι το σταβάρι, που επίσης το έχεις στο 
κείμενό σου, Μαρίνα, στα εξαρτήματα τ΄ 
αλετριού. Το ξύλινο στέλεχος και δεξιά κι΄ 
αριστερά τα ζώα. Αυτό το εξάρτημα, το στα-
βάρι, είναι ως γνωστόν ο αρχαίος ιστοβοεύς 
(ιστός+βόες) του Ησιόδου. Κι΄ έγινε 
σταβάρι (ευτυχώς αυτό δεν το λένε οι γλωσ-
σολόγοι Τούρκικο. Σώθηκε.) όπως κοντάρι, 
σαμάρι, ξυνάρι, αρνάρι, με σίγηση του 
αρχικού φωνήεντος. 

“Θα τελειώσω με το “μπεσίκι”. Που πρέ-
πει κανονικά να το γράφουμε “μπαισίκι”. Το 
αρχαίο εμ-βαίνω είναι. Μπαίνω μέσα. Γιατί 
εκεί έμπαινε, βάζανε το μωρό. Όπως (κι΄ 
αυτές ιδιωματικές λέξεις) μπαιρέσι (μπε-
ρέσι= το ολάνοιχτο, το παντελώς ελεύθερο), 
μπαίσικος (μπέσικος=τελείως ελεύθερος 
που μπορεί καθένας να μπει), μπαισικιώνα 
(μπεσικιώνα=ο τόπος που μπορεί κάποιος να 
μπαίνει ελεύθερα το κοπάδι του να το βοσκί-
ζει. Η αμολυσιώνα, που δεν αμποδιέται από 
κανέναν). Κάτι ξέρει γι΄ αυτά ο δάσκαλος και 
τσέλιγκας Ι. Κ. Ρουσιάς...”  

Στρίκος Θ.

Πεζοπορία στο ΣερβόβουνοΠεζοπορία στο Σερβόβουνο                      Μαρίνας Διαμαντοπούλου-ΤρουπήΜαρίνας Διαμαντοπούλου-ΤρουπήΑφού γιορτάσαμε το Δεκαπενταύγουστο  στου Σέρβου και χαρήκαμε τις υπέροχες  εκδηλώσεις του Συλλόγου, επιθυμήσαμε τον περίπατο στην εξοχή. Αλλωστε, όπως έχει αποφανθεί ο λαός μας εδώ και πολλά χρόνια, «δεν είναι κάθε 
μέρα τ’ Αγιωργιού». Ενα Αυγουστιάτικο πρωινό (18/8/2010) με το Νίκο (σύζυγό μου) ανηφορίσαμε στο Σερβόβουνο, έχοντας ως παρέα και «ξε-ναγό» μας τον Δημήτρη Ρουσιά, γιο του Γιάννη Κ. Ρουσιά, ένα ευγενικό, πρόθυμο, ήρεμο και καλόγνωμο παιδί. Ξεκινώντας από του «Για-
τρού τη βρύση», μ’ ένα μικρό σακίδιο στη πλάτη, που είχε τ’ απαραίτητα, περάσαμε από του «Κρόθι» ,  στην πλαγιά του βουνού, όπου υπάρχουν χωράφια χέρσα πλέον με κα-ρυδιές και μια μικρή πηγή. Σε κάθε βήμα ο Δημήτρης μας μιλούσε για τη περιοχή με αγάπη και προθυμία. Και πως να μην μιλάει με αγάπη αφού εκεί είναι τα «λημέρια» του, ή καλύτερα η νιότη του και η ζωή του. Η ανάβαση ήταν  απότομη αλλά χάρις στο μονο-πάτι των προβάτων που ανε-βοκατεβαίνουν, είχε εύκολη προσβασιμότητα. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδανικότατες. Μόνο η πρωινή πάχνη εμπόδιζε την ορατότητα προς τη θάλασσα, στα παράλια της Ηλείας, που σε διαφορετική περίπτωση θα βλέπαμε μέχρι τα αραγμένα καράβια. Το χωριό το βλέπαμε από ψηλά, την ώρα που ξυπνούσε και άρχιζε να το λούζει ο ήλιος. Φτάσαμε στην κορυφή, την ορατή από το χωριό και από το δη-μόσιο δρόμο και νομίσαμε ότι αυτό ήταν. Είχαμε υπολογίσει λάθος, γιατί η κορυφή του βουνού αργούσε πολύ ακόμα και έπρεπε να περπατήσουμε αρκετά. Μείναμε έκθαμβοι από την εικόνα που ξετυλίγονταν μπροστά μας. Στη κορυφή του Σερβό-βουνου υπάρχει ένας παρά-δεισος που δεν είναι ορατός από κάτω. Ενα μικρό οροπέ-διο αποκαλύφτηκε στα μάτια μας με υψώματα και κοιλώ-ματα, ραχούλες και χούνες. Μέσα στις χούνες βλέπα-με χωράφια ακαλλιέργητα, ιδιοκτησίες Σερβαίων, που εγκαταλείφτηκαν μερικές δεκαετίες πριν, όταν έφυγαν για τη Πρωτεύουσα και τις άλλες πόλεις, κυνηγώντας το όνειρο της καλύτερης ζωής. Πάντα με οδηγό το Δημήτρη, συνεχώς ανεβαίναμε, βαδίζο-ντας πότε στις ραχούλες και πότε μέσα στις χούνες. Απόλυτος κυρίαρχος του βουνού ήταν η πέτρα. Η βλάστηση ήταν περιορισμένη και αυτό το έκανε προσπελάσιμο. Ο ήλιος ξεπρόβαλλε σιγά-σιγά στη κορυφή και οι ακτίνες του άρχισαν το παιχνίδι μαζί μας. Εχω μια αδυναμία να φωτογραφίζω τον ήλιο στο ημερήσιο του ταξίδι από την ανατολή ως τη δύση και στα παιχνιδί-σματα που κάνει με τα βουνά, τα δέντρα και τους ανθρώπους. Δεν έχασα την ευκαιρία λοιπόν να παίξω κι εγώ μαζί του «κλέβοντας» φαντασμαγορικές εικόνες και «φυλακίζοντάς» τες στη μηχανή μου. Υστερα το ενδιαφέρον μας τράβηξε ένα κατασκεύασμα από πέτρες, μια “τούρλα” κατά τη τοπική διάλεκτο, φτιαγμένη με τεχνι-κή, ίσως από τσοπάνη ή κυνηγό. Ποιός ξέρει τι είχε στο μυαλό του αυτός που την κατασκεύασε! Ο Δημήτρης μας πέρασε από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία. Συναντήσαμε ερειπωμένα αγροτόσπιτα, καλύβια, αλώνια, πρόχειρα κατασκευάσματα για οικόσιτα ζώα,  μισογκρεμισμένες στρούγκες, όλα απομεινάρια μιας άλλης εποχής, όχι πολύ μακρινής, που είναι εκεί για να μαρτυρούν τον σκληρό αγώνα των προγόνων μας για την επιβίωση. Ηταν μια εποχή που οι άνθρωποι άρρηκτα δεμένοι  με τη γη, τη καλλιεργούσαν και τη φρόντιζαν περιμένοντας να τους δώσει τ’ αγαθά της. Σήμερα είναι στοιβαγ-μένοι στις πόλεις, καλυτέρεψε η ζωή τους, δημιουργήθηκαν όμως άλλου είδους προβλήματα και έτσι συνεχίζουν την αέναη πάλη για την κάλυψη των καινούριων αναγκών που προκύπτουν, χάνοντας την επαφή με τη μητέρα Φύση. Στο διάβα μας συναντήσαμε ερείπια ενός αξιοσημείωτου οική-ματος  που περιλάμβανε αγροτόσπιτο με τρία δωμάτια, αυλή και καλοδιατηρημένο αλώνι. Ο Δημήτρης μας πληροφόρησε ότι ανήκει 

στην οικογένεια Γ. Στρίκου (Ντέρη). Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς; Πλησιάζοντας στη κορυφή, στη θέση «Σκόζα», ο ορίζοντας μεγάλω-σε και μαζί μ’ αυτόν το αίσθημα της ελευθερίας, της ξεγνοιασιάς, της ευεξίας. Είναι δύσκολο να περιγραφούν τα αισθήματα πάνω στο βουνό. Και εκεί που μιλούσαμε για τους αετούς των βουνών, ξάφνου πετάχτηκε ένα κοπάδι πέρδικες και πέταξε μακριά. Στο απέναντι ύψωμα έβοσκε τα πρόβατα του ο Γιάννης Ρου-
σιάς. Μας έβλεπε από μακριά και φρόντισε να μας συναντήσει μόλις φτάσαμε στη κορυφή, που από κάτω μας έδινε την εντύπωση πως άγγιζε τον ουρανό.Εκστασιασμένοι αγναντεύ-αμε ολόγυρα έχοντας απέ-ραντο ορίζοντα τριακοσίων εξήντα μοιρών. Η κορυφή αποτελεί ένα φυσικό μπαλ-κόνι προς τα Λαγκάδια. Υψώ-νονται κοφτεροί βράχοι, σαν κάγκελα, που αναρωτιέται κανείς αν η φύση τα τοποθέ-τησε εκεί για να προστατέψει τους ανθρώπους από το χαο-τικό ύψος που υπάρχει από εκείνη την πλευρά. Σκύψαμε με πολύ προσοχή και αγναντέ-ψαμε τη πλούσια βλάστηση στα Λαγκαδινά ρέματα με τους διάσπαρτους οικισμούς  και τα ιστορικά Λαγκάδια, ακριβώς απέναντι. Στρέψαμε το βλέμμα μας ανατολικά και θαυ-μάσαμε τις κορυφές του ελατοσκέπαστου Μαίναλου. Ο Αρτοζήνος πάντα αγέρωχος, ιδωμένος από άλλη οπτική γωνιά,  κέρδισε τις εντυπώσεις μας. Πίσω του κοιτάζοντας έντονα μέσα στην πρωινή πάχνη, διακρίναμε την κορυφή του ΤαΫγετου. Συνεχίζοντας την περιστροφή νοτιότερα αγναντέψαμε το μυθικό όρος Λύκαιο, την Ανδρίτσαινα, το όρος  Μίνθη με τη Φιγαλία και τον Επικούρειο Απόλλωνα, όλα τα χωριά της ορεινής Ηλείας καθώς και την πεδινή Ηλεία μέχρι τη θάλασσα. Στον κοντινότε-ρο ορίζοντα είδαμε από ψηλά τα χωριά της Ηραίας, το Ψάρι, τη 

Λυσσαρέα και το Σαρακίνι. Βορειοδυτικά απολαύσαμε τη  κατάφυτη Φολόη και το 
Αφροδίσιο όρος, τα αμέ-τρητα μακρινά χωριά αλλά  και  τα κοντινότερα όπως τα 
Τρόπαια, το Βυζίκι, το Σταυ-
ροδρόμι, το Περδικονέρι κ.ά. Στο βάθος του ορίζοντα θαυμάσαμε το γκριζόλευκο γυμνό Ερύμανθο και τα πο-λυτραγουδισμένα βουνά στη μουσική δημοτική παράδοση 
Ζήρεια και Χελμό. Φυσικό επακόλουθο ήταν να αρχίσουμε να σιγοτρα-γουδάμε. Το σιγανό τραγούδι ανέβασε το κέφι μας και με-τατράπηκε σε πηγαία έκφρα-ση των συναισθημάτων μας, συνεπαρμένοι όπως είμαστε από το υπέροχο περιβάλλον. Τα καταγράψαμε όλα για να τα φυλάξουμε και αν μπορέσουμε να  σας μεταφέρουμε λίγη από τη μαγεία των στιγμών στη κορυφή του βουνού. Ας μη  ψάχνουμε για μουσικές κλίμακες, για παραφωνίες ή μουσικές νότες. Ας ψάξουμε για πη-γαία έκφραση, για ντόπιο μουσικό χρώμα, για αυθεντικότητα, για σπανιότητα τραγουδιών, για μοναδικές στιγμές. Ο Γιάννης Ρουσιάς, εκπαιδευτικός και τσοπάνης, μας χάρισε πολύτιμες στιγμές αφού τραγούδησε από τα βάθη της ψυχής του λίγα από τα πολλά  τραγούδια που ήξερε, στο φυσικό τους χώρο, με γνήσιο τρόπο όπως τα διδάχτηκε από τους γονείς του, μακριά από σύγχρονες επιρροές αλλοίωσης.  Δεν αντιστάθηκα στο πειρασμό να τραγουδήσω μαζί του, αφού είναι μια αγαπημένη δραστηριό-τητα μου αυτή. Τα αγριοπούλια κελάη-δαγαν, τα κουδούνια των προβάτων και των γιδιών του Γιάννη κάτω στα Ρέματα κτυπούσαν και εμείς ενώναμε τις φωνές μαζί τους τραγουδώντας...Για όλες τις ωραίες στιγμές υπάρχει και το τέλος. Ομως συγχρόνως υπάρχει και η ελπίδα της επανάληψης. Ξεκινή-σαμε κατηφορίζοντας και σιγοτραγου-δώντας, με «ξεναγό» το Γιάννη αυτή τη φορά. Πλησίασε το μεσημέρι και έπρεπε να πάνε και τα πρόβατα στο “στάλο”. Πράγματι συνοδέψαμε το Γιάννη στο κατέβασμα των προβάτων στου «Κρόθι». Ξεδίψασαν στη πηγή και κοιμήθηκαν στους ίσκιους των καρυδιών. Εμείς επιστρέψαμε στου Σέρβου ευχα-ριστημένοι που «κατακτήσαμε  τη κορυφή, την οποία βάλαμε στόχο 

σήμερα»... Δεν ήταν  η κορυφή του Ολύμπου ούτε του Εβερεστ. Ηταν η κορυφή του Σερβόβουνου, του δικού μας βουνού που, αν δεν την έχεις περπατήσει, τι αξία έχει να ανέβεις στα μεγαλύτερα;

Η Μαρίνα (δεξιά) με το σύζυγό της Νίκο 
(αριστερά) και το Γιάννη Ρουσιά αγναντεύουν 

από την κορφή του Σερβόβουνου

Θέα προς νότια (χωριό Ψάρι, Tρόπαια κλπ.)

O I. Ρουσιάς στα λημέρια του
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Οι ρίζες των Σερβαίων    Ομιλία υποστρατήγου ε.α. Χ. Αθ. Μαραγκού στο Πολ. Κέντρο Σέρβου,  στις 16-08-2010

Κυρίες και Κύριοι, Σήμερα   έχω το 
καλύτερο ακροατήριο. Ένα ακροατήριο 
από πάσης πλευράς ξεχωριστό, ευχάριστο. 
Εκτός από τους δεσμούς   του συγγενή, του 
πατριώτη, του φίλου, υπάρχει και ο εθελο-
ντισμός. Όλοι εδώ μέσα είμαστε εθελοντές. 
Ακροατήριο, Διοργανωτές, Ομιλητές. Είναι 
πράγματι, ενδιαφέρον. Απ’  ότι θυμάμαι 
παλιά, πολλοί  πατριώτες στα χωράφια, 
στ’ αλώνια, στ’ αμπέλια, στα καφενεία, στα 
σπίτια, έλεγαν διάφορες ιστορίες για το 
χωριό. Ιστορίες που είχαν ακούσει από τους 
παλαιότερους. Ιστορίες που είχαν ακούσει 
από τους γονείς τους... Πριν μερικά χρόνια 
ο ξάδελφος  μου ο Νίκος I. Μαραγκός, 
φτιάχνοντας τον δρόμο στον Αγιαντριά, 
βρήκε ένα μικρό κομματάκι από ψηφιδωτό 
δάπεδο. Το παρέδωσε στην Αρχαιολογική 
υπηρεσία Σπάρτης, η οποία μας ενημέρωσε 
εγγράφως ότι: 

“...πρόκειται για ση-
μαντικό ψηφιδωτό το 
οποίο προέρχεται από 
Βασιλική της Παλαι-
οχριστιανικής  Επο-
χής...”.
Δηλαδή, με άλλα λόγια,  

το 350 περίπου μ. Χ. υπήρ-
χε χωριό στην περιοχή, με 
δυνατότητες κατασκευής 
σημαντικών κτιρίων. Αυτή 
η θέση η άποψη της Αρχαι-
ολογικής Υπηρεσίας, ήταν το μεγαλύτερο 
δώρο για το χωριό μας. Το ψηφιδωτό ήταν 
το κλειδί. Έδεσε με όλες τις τοποθεσίες του 
χωριού, με όλες τις ιστορίες του, με όλες 
τις παραδόσεις. Έδεσε με τα Κάστρα του, 
τα αρχαία ιερά του, τα Μοναστήρια του, 
τις σημαντικές μάχες του, τους Ήρωες του, 
τους κατοίκους του, έτσι ώστε σήμερα να 
μπορούμε να λέμε ότι έχουμε ένα από τα 
σημαντικότερα χωριά της Πελοποννήσου, με 
ιστορία που ξεπερνά τις τρεις χιλιάδες χρό-
νια. Σήμερα που γεμάτοι χαρά οι Σερβαίοι:

-ατενίζουν την ολοκληρωμένη Μητρόπολή 
τους στην Ράχη,

-απολαμβάνουν την απέραντη, την μαγευ-
τική θέα, από την καινούργια τους Πλατεία 
και

-συμμετέχουν στις τριήμερες πανηγυρι-
κές εκδηλώσεις στο νέο πολιτιστικό τους 
Κέντρο.
Κύριοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

και του Συλλόγου:
Προετοιμάζοντας την ενημέρωσή μου   για 

τις ρίζες μας, είχα μια απορία. Μου δημιουρ-
γήθηκε ένα πρόβλημα. Πως μερικά επίθετα 
του χωριού, παρά τις δύσκολες συνθήκες, 
είχαν μεγάλη μακροβιότητα. Υπήρχαν σε 
πολλά μέρη της Ελλάδος αλλά και σε  πό-
λεις  του εξωτερικού, όπως:  στην Σμύρνη, 
στην Πόλη, στην Τεργέστη, στην Βενετία, 
στην Οδησσό, στην Βιέννη, στο Παρίσι και 
αλλού... Βλέποντας, σήμερα  την συμπερι-
φορά σας, τα έργα σας, κατάλαβα. Ήταν 
και αυτοί όπως και σεις. Είχαν φιλότιμο, 
δύναμη, αποφασιστικότητα, απαιτήσεις... 
Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σ’ όλους τους 
συντελεστές πραγματοποιήσεως αυτών 
των έργων. Να είστε καλά, Καλορίζικα τα 
έργα, Να τα χαιρόμαστε! Στα κολακευτικά  
σας λόγια,  που πολλές φορές γράφετε για 
τα ιστορικά του χωριού,  απαντώ. Σε λίγο 
χρόνο η ιστορία του χωριού ολοκληρώνεται. 
Θα διατεθεί δωρεάν σε όλους τους πατριώ-
τες. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία: Βιβλία, 
Χάρτες-Σχεδιαγράμματα- Φωτογραφίες, 
Έγγραφα Δημοσίων Υπηρεσιών, εφ’ όσον 
εξασφαλισθεί ο απαιτούμενος χώρος, θα  
τα παραχωρήσω στον σύλλογο για κοινή 
χρήση. 
Το βουνό Αρτοζήνος, το Λύκαιο και 

το Θαυμάσιο όρος.
Πριν λίγο καιρό είδα τυχαία στην τηλεόρα-

ση κάποιον να αναφέρεται στον Αρτοζήνο. 
Τα  λόγια του ήταν κολακευτικά και αντάξια 
της περιγραφής του θρυλικού βουνού. Πι-
στεύω πως  η  προβολή που γίνεται μέσω του 
Συλλόγου, όχι μόνο του Αρτοζήνου, αλλά και 
των άλλων αρχαιοτήτων του ιστορικού  χω-
ριού μας, άρχισε  να προκαλεί την προσοχή 
των ειδικών και ενδιαφερομένων.
Επ’ ευκαιρία  να σας θυμίσω ότι: Ο Αρτο-

ζήνος, είναι μια λέξη που 
παραμένει αμετάβλητη για 
χιλιάδες χρόνια, όπως  και 
οι λέξεις Λύκαιο και Θαυμά-
σιο Όρος. Τρία σημαντικά 
βουνά της μυθολογίας μας, 
στην Αρκαδία. Η Ρέα γέν-
νησε τον Δία στο Λύκαιο. 
Στο  διπλανό Θαυμάσιο 
όρος εξαπάτησε τον Κρόνο. 
Επειδή ο Κρόνος  έτρωγε 
τα νεογέννητα παιδιά του, 
του έδωσε να φάει αντί για 
τον Δία  μια σπαργανωμένη 
πέτρα. Οι νύμφες Αγνώ, 
Θεισόα και Νέδα φρόντισαν τον νεογέννητο 
θεό.  Τον  έλουσαν στον Λούσιο ποταμό και 
του έδωσαν τροφή  στον Αρτοζήνο. Κατά 
την Μυθολογία  έτσι κάπως αναφέρονται οι 
συνθήκες γέννησης του αρχαίου θεού στην 

περιοχή μας. 

Κυρίες και Κύριοι.
Σήμερα θα αναφερθούμε 

στις ρίζες μας, στα οικογε-
νειακά μας ονόματα που 
προέρχονται από ιστορικά 
στοιχεία και από  ονομα-
σίες τοποθεσιών. Επί πλέ-
ον με βάση τα  στοιχεία 
των διαφόρων μεταβολών 
«Ρωμαιοκρατία, Βυζάντιο, 

Φραγκοκρατία, Ενετοκρατία, Τουρκοκρα-
τία, Ανεξαρτησία», θα αποτολμήσουμε μια 
ταξινόμηση κατά κατηγορία και κατά εποχή, 
από τους μεσο-βυζαντινούς χρόνους μέχρι 
σήμερα.
Α) Παλαιότερα επίθετα.
Στις διάφορες τοποθεσίες του χωριού, 

υπάρχουν επώνυμα ιδιοκτητών, που ίσως να 
είναι άγνωστα για το χωριό σήμερα, αλλά τα 
συναντάμε σε πολλά μέρη της Ελλάδος και 
σε  χώρες του εξωτερικού. Γνωστές τοποθε-
σίες: Στου Πετροκόπου,  στου Συκαλιά, 
στην  Ζαχαρού [i], στού Κάκαβα [ii].  
στου Κακογιάννη [iii], στου Κρεβατά, 
στου Μακρή, στου Μαυρομάτη, στου 
Πνευματικού... Συμπεραίνουμε ότι ο Πε-
τροκόπος [iv], ο Συκαλιάς [v], ο Ζαχαρής, ο 
Κάκαβας, ο Κακογιάννης... και άλλοι, είναι 
μερικά από τα παλαιότερα επίθετα...  Βυζα-
ντινοί Αξιωματούχοι, σημαντικές οικογένειες 
των Βυζαντινών, στρατιώτες, πρόσφυγες η 
μετανάστες, ήρθαν κατά καιρούς (και δια 
διαφόρους λόγους) και εγκαταστάθηκαν 
στην Πελοπόννησο. Όπως  προκύπτει από 
διάφορα στοιχεία συνώνυμοι αυτών υπήρ-
ξαν μόνιμοι κάτοικοι του χωριού. Μεταξύ 
αυτών συγκαταλέγονται:

1) Οι  Γαβράδες, που υπήρχαν στο χωριό,  
μέχρι τα χρόνια της Επαναστάσεως.

2) Οι Φίληδες. Αυτοί υπάρχουν ακόμη 
και σήμερα σε πολλά μέρη της Πελοποννή-
σου.  Στο  χωριό έχουν συνεχή παρουσία  πε-
ρισσότερο από οχτακόσια χρόνια. Δέσποζε 
μέχρι το 1951 στη «Ράχη» ο πύργος του Φίλη, 
με τις πολεμίστρες του και την ξεχωριστή 
μορφή του. Μοναδικός στην περιοχή. Τον 
θυμάμαι καλά. Σήμερα πιστεύω ότι θα ήταν 
ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία 
του Μοριά.

3) Οι Ηλιόπουλοι  [vi] . Πρέπει να ήταν 
μια από τις πολυπληθέστερες οικογένειες 
των προσφύγων. Υπήρχαν μέχρι πρόσφατα 
στη Δημητσάνα στα Λαγκάδια στο χωριό. 
Διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην 
ιστορία του χωριού, πρωτοστάτησαν στον 
αγώνα της ανεξαρτησίας και είχαν μεγάλες 
διασυνδέσεις στην περιοχή. Οι Στρικαίοι, 

οι Κωνσταντόπουλαίοι, 
οι Αναστασόπουλοι, οι 
Παναγόπουλοι, οι Πα-
παγεωργίου, οι Χρονό-
πουλοι, οι Παρασκευό-
πουλοι  προέρχονται από 
τους Ηλιόπουλους. Μετά 
την επανάσταση πρέπει να 
εγκατέλειψαν το χωριό και 
να εγκαταστάθηκαν στην 
Αθήνα.

 4) Οι Κανδηλώροι, οι 
Σμυρνιοί [vii].
Τον 13ο αιώνα, μετά την 

καταστροφή της Έριζας 
(Καρα-Χισάρ) της Μικράς Ασίας και τις 
σφαγές από τους Τούρκους, πολλοί κάτοικοί 
της ήρθαν πρόσφυγες στην Πελοπόννησο 
και μερικοί εγκαταστάθηκαν στο χωριό. Με-
ταξύ των προσφύγων ήταν οι Σμυρνιοί και 
οι Κανδηλώροι. Οι Σμυρνιοί παρέμειναν  
στο χωριό μέχρι την Επανάσταση. Στους  
χρόνους αυτούς  έφυγαν και  εγκαταστάθη-
καν στο Ναύπλιο, ενώ οι Κανδηλώροι έφυ-
γαν  στις αρχές του περασμένου αιώνα, για 
την Αθήνα. Το σπίτι του  Δάρα στο κέντρο 
του χωριού ανήκε στον Κανδηλώρο. 
Σ’ αυτό το διάστημα  εμφανίζονται στην 

Πελοπόννησο οι:
Βελησάριοι [viii],  οι Κωνστάντιοι, 

οι Μοσχωνάδες, οι Τσουκαλάδες, οι 
Μουζάκηδες, οι Δοριζαίοι [ix]... Στο 
χωριό οι τοποθεσίες:  Στου Βελησάρη, στου 
Κωνστάντιου, στου Μοσχωνά, στη Ράχη 
Μουζάκου, στου τόριζα... επιβεβαιώνουν 
την παρουσία τους. Την ίδια περίπου εποχή 
εμφανίζονται στο χωριό,  οι Στρικαίοι  οι 
Σχιζαίοι, οι Καπλάνηδες, ενδεχομένως 
και οι Μαραγκαίοι, με μεγάλες διασυνδέ-
σεις με την Πόλη, την Σμύρνη, την Αλάτσατα 
και την Κύπρο.
Β) Ενετοί. Ενετοκρατία 
Το 1353, οι Βενετοί εγκαινιάζουν μια 

μεγάλη επιχείρηση με στόχο τον εποικισμό 
των ανατολικών περιοχών  τους, που είχαν 
πληγεί από την πανώλη. Πρέπει να είναι η 
εποχή που εγκαταστάθηκαν ή   πήραν την  
βενετσιάνικη  υπηκοότητα, η τα ενετικά 
επώνυμα[x], οι  Μποραίοι, (με μεγάλο σόι 
σήμερα στην Βενετία), ενδεχομένως και οι 
Ταραίοι, (Νταραίοι-Δαραίοι) της Μεθώ-
νης και της Κορώνης, που αργότερα ήρθαν 
και στο χωριό. Η τοποθεσία Κορωνιώτισ-
σα στον Αρτοζήνο  επιβεβαιώνει τις σχέσεις 
του χωριού με τα «Μέθω-Κόρωνα» και τα 
ονόματα Βενέτα, Βενετσάνα, Βενετία, 
που φέρουν μέχρι σήμερα πολλές γυναίκες 
του Χωριού, φανερώνουν τις σχέσεις που 
είχαμε  για πολλούς αιώνες με τους Ενετούς. 
Περισσότερο όλων τους Ενετούς των χρόνων  
1205 και μετά, αλλά  και στην Ενετοκρατία 
αργότερα, 1685-1715, μας θυμίζουν τα ονό-
ματα των κτημάτων που δόθηκαν ως πρόνοι-
ες στους στρατιώτες καταχτητές και υπάρ-
χουν ως τοπωνύμια των διαφόρων περιοχών 
του χωριού μέχρι σήμερα. Ενετικά επώνυμα 
που υπάρχουν και σήμερα στην Ιταλία και 
σε διάφορα μέρη της χώρας είναι: Οι  Αλα-
ταραίοι, Γκερμάζηδες, Γκερορέσηδες, 
Κολιάνηδες, Κρινήδες,  Λαζαράτσηδες, 
Μανάληδες, Ντισίληδες, Νταρένηδες, 
Πουρίνηδες, Σαλιακάδες, Σιπάτηδες, 
Σιτεκαίοι, Σιτούνηδες, Τοραίοι... οι 
οποίοι ήσαν ιδιοκτήτες , της Αλατάρας, του 
Γκερμάζη, του Γκερόρεση, του Κόλιανη, 
του Αρα-Μανάλη, του  Λίμι-Ντάρενη, του 
Ράχη-Πουρίνη, του Δίπατη... και των άλλων 
ομώνυμων κτημάτων της περιοχής.
Γ) Τουρκοκρατία 
Οι  Τούρκοι, εκτός από τους δικούς τους 

αξιωματούχους που εγκατέστησαν στην 
περιοχή, συνεργάστηκαν και με τους Τουρ-
κοαιγυπτίους, Τουρκοαλβανούς, Αλβανούς, 
Αρβανίτες, Βλάχους, Εβραίους,  στους οποί-
ους παραχώρησαν  κτήματα και εξουσίες 
στις διάφορες περιοχές της αυτοκρατορίας. 
Έτσι εκτός από επώνυμα με  τούρκικες λέξεις 
όπως «Γκέρκης, Μπουρνάς, Μπουρ-
νάζης (μυταράς), Μπουντούρης (κο-
ντός), Καπλάνης (τίγρης), Καψιμάλης 
(εισπράκτορας), Κόγκας, Κοντώσης, 
Φίλης (ελέφας),  Τερζής (ράπτης), 
Ντάρας (απόβαρο) [xi], Ντελής (τρε-

λός), Μουσελίμης (αξιωματούχος),   
Μπούκουρης (μικρός) [xii], Μπούτας, 
Τσικούλας», εμφανίστηκαν και άλλα με 
διφορούμενη προέλευση...

*Στου Αρα-Μανάλη. Είναι δύο λέξεις. 
Αρα και Μανάλης. Το πρόθημα αρα, που ση-
μαίνει κτήμα και Μανάλης  είναι το επίθετο 
του ιδιοκτήτη.  Μανάλης, επίθετο που συνα-
ντάται στην Ιταλία και στην Ελλάδα.  Αρα-
γκέρκη το κτήμα του Γκέρκη.  Γκέρκης, επί-
θετο που υπάρχει σήμερα στην Κορινθία και 
σε άλλα μέρη της Ελλάδος.  Αρα-κατσούλα, 
το κτήμα του Κατσούλα. Κατσούλας, παλαι-
ότερο επώνυμο του χωριού. Αρα-μπούτα, το 
κτήμα του Μπουτα. Μπούτας, απαντάται 
σήμερα στην Ουγγαρία, Αυστρία και Αγγλία. 
Υπάρχει και το Αρα-Δημήτρης.

*Στου  Λιμι-Ντάρενη. Είναι επίσης δύο 
λέξεις.  Λιμι και Ντάρενης. Λίμι  είναι το 
πρόθημα που σημαίνει Αλώνι και Ντάρενης, 
είναι το επίθετο του ιδιοκτήτη. 

Ντάρενης, υπάρχει στην Ιταλία και 
στην Ουγγαρία.  Στου  Λιμι-γκέκουλη, στο 
αλώνι του   Γκέκουλη.  Γκέκουλης, επίθετο 
που υπάρχει σήμερα στην Πολωνία. Λιμι-
μπούκουρης, στο αλώνι του Μπούκουρη. 
Μπούκουρης, υπάρχει στην Τουρκία.. Λιμι-
ντάριζα, το αλώνι του Ντάριζα. Ντάριζας, 
υπάρχει σήμερα στην Γορτυνία, Αττική, 
Αργολίδα.

*Στου Ράχη-Μουζάκου. Ράχη,   Ραχη-
μουζάκου, Ραχη του Μουζάκου. Μουζάκος, 
πρόκειται για Βυζαντινό επώνυμο, που 
υπάρχει σε πολλά μέρη της Ελλάδας. 

*Στου Ράχη-πουρίνη, Ράχη-Πουρίνη. 
Πουρίνης, απαντάται σήμερα στην Ιταλία. 
Γκορτσορράχη, Γκόρτσο-Ράχη. Γκόρτσος, 
απαντάται σε πολλά μέρη της Ελλάδας.

*Στου Προ-Κοντώση. Κοντώσης, υπάρ-
χει σε πολλά μέρη της Ελλάδας.

*Στου Κρόϊ-Δήμα. Κρόϊ σημαίνει βρύση.  
Στου Κρόϊ-Δήμα, στου Κρόϊ-Δαμάσκου, στου 
Κρόϊ-Κυριάκου...  Δηλαδή  στην βρύση του 
Δήμα, στην βρύση του Δαμάσκου, στην Βρύ-
ση του Κυριάκου, επώνυμα που υπάρχουν σε 
πολλά μέρη της Ελλάδας.

*Στη Λάκα-Θάνιζα: Θάνιζας. Λακα-
Σφυρίδα: Σφυρίδας. Λάκα-Θέλα: Θέ-
λας... 

*Στην Κοντή-Λάκα, Μακριά-Λάκα...
*Στη Ραχηλίς. Ραχήλ είναι εβραϊκή λέξη 

που σημαίνει προβατίνα.
Ιδιωματισμοί: Σπέλα=Σπηλιά, Δεμο-

Κοίτης, Θάνα-Θάνιζα, Καλύβη-Καλύβιζα, 
Σπάρτα-Σπάρτιζα...
Δ) Σχόλια  επί των Τοπωνυμίων.
Υπάρχει και μια άλλη  κατηγορία τοπωνυ-

μίων του χωριού, που αν τα μελετήσει κανείς 
προσεκτικά θα νομίσει ότι βρίσκεται στις 
ειδυλλιακότερες βουνοκορφές η παραλίες 
της Αττικής.

*Οι  Βάριζες, για παράδειγμα, εκτός από 
τοποθεσία του χωριού είναι και τοπωνύμιο 
στον Υμηττό.

*Στου Ντελή. Ντελή, ονομάζεται η κορυ-
φή του Υμηττού, το γνωστό Αλωνάκι.

*Στο   Κουβαρά. Εκτός από τον δικό μας 
Κουβαρά είναι γνωστός και ο Κουβαράς 
στην Αττική.

*Στου Κρόθη.  Υπάρχουν  τοποθεσίες με 
αυτό το όνομα στην Αργολίδα, στην Κοριν-
θία, στην Φωκίδα, στην Αττική.

*Στου Μπουρνάζου. Σ’ όλους είναι γνω-
στό το Μπουρνάζι της Αττικής. 

Το βουνό Αρτοζήνος όπως φαίνεται 
απο το χωριό μας.

Φωτογραφία του 1932. Στη βρύση του λιμιντάρανη 
η Γεωργία Θ. Τρουπή  (Γκράβαρη) ζαλωμένη ξύλα. 

Ψηφιδωτό 
4ου μ.Χ. αιώνα
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*Η  Σκίπιζα, η αετοφωλιά του χωριού. 
Στης Σκίπιζας τα κρύα νερά στης Μόλας τα 
κρουστάλια, λέει ο ποιητής. Σκίπιζα, έτσι 
ονομάζεται η κορυφή της Πάρνηθας στην 
Αττική και του Ολύγυρτου στην Πελοπόν-
νησο.

*Στην  Γριμάδα. Μια περιοχή με ερείπια. 
Γριμάδα συναντάμε επίσης στην Αττική, 
στην Βοιωτία, στην Εύβοια.

* Στην Ντελένια
 “...Κι’   αντιλαλούνε τα βουνά Ντελέ-

νια, Μαλια-λάζι,
και στέκουνε περήφανα που τρέ-

φουν τέτοια νιάτα....”,
γράφει ο Σερβαίος νοσταλγός...  Ντελένια, 

είναι μια από τις ομορφότερες παραλίες της 
Αττικής στο Περιγιάλι Κερατέας... Στην  
Ελλάδα, στην Αμερική υπάρχουν πολλές 
τοποθεσίες με αυτό το όνομα. Ξεπερνούν τις 
7000. Η σημασία της ανάλογη. Τοποθεσία, 
ειδυλλιακή, ονειρεμένη...
Δεν μπορεί κανείς να αποφανθεί σωστά 

πως επεκράτησαν και από πού προήλθαν 
αυτές οι ονομασίες. Υπάρχουν πολλές εκδο-
χές. Επικρατεί σύγχυση στην σημασία τους 
και την προέλευσή τους.

(Σε επόμενα φύλλα Αρτοζήνου θα δημοσιευ-
θεί η συνέχεια της ομιλίας, που περιλαμβάνει 
τα κεφάλαια: 1) Οικογένειες  που κατοικούσαν 
στην περιοχή πολλά χρόνια πριν την Επανά-
σταση και αργότερα εμφανίζονται ως κάτοικοι 
του Σέρβου, 2) Οι κάτοικοι του χωριού το 
1815, 3) Σερβαίοι που συμμετείχαν στον υπέρ 
ανεξαρτησίας Αγώνα, 4) Οικογένειες που 
εγκαταστάθηκαν στο χωριό κατά τους χρόνους 
της Επαναστάσεως, 5) Οικογένειες που εγκα-
ταστάθηκαν στο χωριό μετά την Επανάσταση 
η που προήλθαν από μετονομασίες άλλων,  6) 
Αποκαλυπτικά στοιχεία από τους Μετανάστες 
και 7)Βιβλιογραφία).

16.8.2010. Συγκέντρωση πατριωτών στο Πολιτ. Κέντρο του χωριού
Σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδηλώ-

σεων του Συνδέσμου, για τα εγκαίνια του 
Πολιτιστικού Κέντρου, το πρωί  της 16ης 
Αυγούστου 2010 έγινε, στην πολύ όμορφη 
αίθουσα,  συνάντηση των συγχωριανών 
μας σε φιλικό και πατριωτικό κλίμα, για 
ελεύθερη συζήτηση θεμάτων, συλλογικού 
κυρίως ενδιαφέροντος. Συντονιστής της  συ-
ζήτησης ήταν ο πρόεδρος του ΔΣ κ. Θεόδ. 
Τρουπής, ο οποίος πήρε πρώτος το λόγο 
και ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους 
για την αθρόα συμμετοχή τους. Αυτό, τό-
νισε, υποδηλοί αγάπη και ενδιαφέρον των 
πατριωτών για το χωριό και το Σύνδεσμο.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 

τους ο αιδεσιμότατος πατέρας Σωτήριος, 
ιερέας του χωριού, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, 
πατριώτης κ. Γιάννης Παναγόπουλος, ο 
Δημοτικός σύμβουλος συγχωριανός μας κ. 
Θάνος Μπόρας και ο πρόεδρος του Τοπι-
κού Συμβουλίου κ. Γιάννης 
Θ. Σχίζας με τους συμβού-
λους του κ.κ. Αθανάσιο Ηλ. 
Σχίζα και Ν. Δ. Μπόρα. 
Ο πρόεδρος εξήγησε ότι η 

συνάντηση αυτή γίνεται σε 
εφαρμογή άρθρου του νέου 
καταστατικού του Συνδέ-
σμου, που προβλέπει κάθε 
Αύγουστο να γίνεται στο 
χωριό μία ενημερωτική συ-
νάντηση πατριωτών. Τόνισε 
πως η συμμετοχή σε αυτή 
τη συνάντηση των τοπικών 
παραγόντων του χωριού και 
πολλών πατριωτών που βρί-
σκονται στο χωριό λόγω των 
ημερών, δίνει την ευκαιρία 
για αμφίδρομη ανταλλαγή 
απόψεων, προτάσεων και 
κριτικής. Επεσήμανε ακόμη 
το διακριτό και ξεχωριστό 
ρόλο του Συνδέσμου (που αντιπροσωπεύει 
όλους ανεξαιρέτως τους απανταχού της γης 
Σερβαίους), από εκείνον των Τοπικών Δη-
μοτικών Αρχών και παρακάλεσε η συζήτηση 
να μην πάρει μικροπολιτική τροπή, αλλά 
να είναι παραγωγική με νέες ιδέες,  ώστε ο 
Σύνδεσμός μας να συνεχίσει να προσφέρει 
τις υπηρεσίες του στο χωριό και σε όλους 
ανά την οικουμένη συγχωριανούς.

Πρώτος έλαβε το λόγο  ο Θάνος Μπό-
ρας, που πρότεινε: α) Να διατεθεί μία σελίδα 
της εφημερίδας ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ στους νέους, 
ώστε να ενθαρρυνθούν και συμμετέχουν 
στα κοινά. β) Να φροντίσει ο Σύνδεσμος την 
επανέκδοση του βιβλίου του Β. Δάρα  «ΟΙ 
ΓΕΝΙΕΣ ΤΩΝ ΣΕΡΒΑΙΩΝ». Στο σημείο αυτό 
παρενέβη ο πολιτικός μηχανικός Θάνος Δ. 
Σχίζας και ανεφέρθη στις απαιτούμενες δι-
ορθώσεις που πρέπει να γίνουν στο βιβλίο. 
Είπε ακόμη, πως ο ίδιος έχει συγκεντρώσει 
με επιμέλεια και κάθε λεπτομέρεια, όλα τα 
στοιχεία από το σόι των Σχιζαίων, μέχρι 
σήμερα.  Ο πρόεδρος Θ. Τρουπής συ-
μπλήρωσε ότι η γενεαλογική καταγραφή στο 
εν λόγω βιβλίο είναι μία γενιά πίσω (δηλ. 
30 χρόνια) και ότι γίνεται έρευνα αγοράς  
προμήθειας λογισμικού για ηλεκτρονική 
καταγραφή και παρακολούθηση του οικογε-
νειακού δένδρου όλων των Σερβαίων. Για το 

ίδιο θέμα ο Χ. Ι. Μαραγκός είπε πως αν γίνει 
μία έκδοση βιβλίου από το Σύνδεσμο για τα 
σόγια του χωριού, πρέπει να είναι πλήρης 
και να περιλάβει όλους όσους γεννήθηκαν 
τα τελευταία 30 χρόνια που δεν περιλαμβά-
νονται στο βιβλίο και να διαφοροποιηθούν 
τα στοιχεία για όσιους έχουν πεθάνει. Ακόμη 
να περιληφθούν στοιχεία από τα πολύ πα-
λιότερα σόγια του χωριού, που θα 
ακούσουμε στην σημερινή ομιλία 
του στρατηγού Χ. Αθ. Μαραγκού 
και όσα στοιχεία έχουν συγκεντρώ-
σει διάφοροι πατριώτες όπως, ο 
αείμνηστος Ηλ. Χειμώνας για τους 
Αραπαίους, ο Θάνος Σχίζας, όπως 
είπε, για τους Σχιζαίους, ο Χ. Αθ. 
Μαραγκός έχει συγκεντρώσει για 
τους Μαραγκαίους κλπ. Για το ίδιο 
θέμα ο Γ. Βέργος είπε πως έχει 
ασχοληθεί με το θέμα, λόγω τυπώ-
σεως των τόμων του Αρτοζήνου και 
πως μία επανέκδοση του βιβλίου θα 
στοιχίσει τέσσερις με πέντε χιλιάδες 
ευρώ. Μπορεί όμως αν κάποιος 
επιθυμεί να αποκτήσει το βιβλίο με 
τη διαδικασία της φωτοτυπίας, που 
είναι πολύ φτηνή και απλή.
Το λόγο έλαβε στη συνέχεια ο Ανδρέας 

Ανδριόπουλος, ο οποίος ζήτησε να πλη-
ροφορηθεί γιατί στην εφημερίδα Αρτοζήνος  
δεν γράφονται κάποιες ειδήσεις που αφο-
ρούν στο Δήμο. Αναφέρθηκε αναλυτικά σε 
σχετική απόφαση για τιμωρία του δημάρχου 
κ. Χριστόπουλου (προσωρινή παύση), για 
παρατυπίες που διαπιστώθηκαν στο Δήμο.  
Ο πρόεδρος απάντησε ότι το υπέρτερο συμ-
φέρον του Συνδέσμου είναι να μένει μακριά 
από τέτοιες έριδες, γιατί ο ρόλος του είναι 
να ενώνει γενικά τους πατριώτες και να έχει 
καλές σχέσεις με τις Τοπικές Αρχές. Τόνισε 
ακόμη πως υπάρχουν θεσμοί με συγκεκρι-
μένους ρόλους, δηλ. συμπολίτευση και αντι-
πολίτευση, για να ασκείται κριτική στα του 
Δήμου και οπωσδήποτε κάθε πολίτης έχει 
το Συνταγματικό δικαίωμα να αναφέρεται σε 
υπερκείμενα διοικητικά κλιμάκια, εάν κρίνει 
ότι πρέπει να καταγγείλει κάτι. 
Το λόγο έλαβε στη συνέχεια ο πολιτικός 

μηχανικός Χρήστος Παναγόπουλος και 
συνεχάρη το  ΔΣ που έφερε με πολύ επι-
τυχία σε πέρας την κατασκευή μιας τέτοιας 

εξαιρετικής αίθουσας και του επιβλητικού  
περιπτέρου (κιόσκι) στην πλατεία. Πρότεινε 
τον επόμενο Μάιο να τοποθετηθούν σκία-
στρα-ομπρέλες στο πρότυπο της πλατείας 
στη Βυτίνα, ώστε το καλοκαίρι να είναι 
δυνατή η παραμονή πατριωτών καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ημέρας στην πλατεία. Τόσο ο 
πρόεδρος όσο και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ 
επικρότησαν την έξυπνη και απλή πρόταση 
και θα την εντάξουν στο πρόγραμμα δράσης 
του Συνδέσμου.
Ο Θάνος Δ. Σχίζας πρότεινε να φροντίσει 

ο Σύνδεσμος ώστε για να μην ξεχαστούν 
οι παραδόσεις μας, ούτε το πώς διασκέ-
δαζαν οι Σερβαίοι τα παλιά χρόνια και να 
επιδιωχθεί να συσταθεί ομάδα καλλίφωνων 
γυναικών και ανδρών και στις εκδηλώσεις 
του Συνδέσμου να τραγουδούν παραδοσι-
ακά τραγούδια της περιοχής μας, χωρίς τη 
συνοδεία μουσικών οργάνων (ακαπέλα). Η 

ευχή του έπιασε τόπο, «άμ΄ έπος 
τε και έργον εμήδετο»  και τα 
«αηδόνια», οι  κυρίες Μαρίνα Δια-
μαντοπούλου-Τρουπή, Φανή 
Παναγοπούλου-Mάνου και Ντί-
να Τρουπή-Δημητροπούλου, 
στο τέλος της εκδήλωσης τρα-
γούδησαν τρία ωραία δημοτικά 
τραγούδια και χειροκροτήθηκαν 
από όλους.
Ο Παναγιώτης Δάρας συνε-

χάρη το ΔΣ για τη συνολική προ-
σφορά του στο χωριό και υπεν-
θύμισε την προσφορά του  τέως 
προέδρου του Συνδέσμου  Νίκου 
Μαραγκού, που δεν είχε εκτιμηθεί 
όπως θα έπρεπε. Ο  πρόεδρος 
ανέφερε ότι η κάθε προσφορά 
αργά η γρήγορα δικαιώνεται, γι’ 
αυτό και ο Σύνδεσμος βράβευσε 
το Νίκο.
Το λόγο έλαβε στη συνέχεια ο 

για πολλά χρόνια πρόεδρος του Συνδέσμου 
Στάθης Δάρας και έκανε μνεία της προ-
σφοράς του Νίκου Μαραγκού στα κοινά, 
υπογραμμίζοντας πως με τις πρωτοβουλίες 
του ο Ν. Μαραγκός αναβάθμισε τις λειτουρ-
γίες και το έργο του Συνδέσμου.  Πρότεινε 
ο Σύνδεσμος να επανεκδώσει το ημερολό-
γιο-ατζέντα τόσο σε μορφή καλαίσθητου 

ημερολογίου τσέπης, όσο και σε μορφή 
επιτραπέζιου ημερολογίου. Ο      πρόεδρος 
ανέφερε ότι τον περασμένο χρόνο εζητήθη 
από τους πατριώτες να συμπληρώσουν 
φόρμες με τα στοιχεία τους αλλά η ανταπό-
κριση ήταν πολύ μικρή, μόνο 17 πατριώτες 
ανταποκρίθηκαν. Τόνισε πάντως πως η 
προσπάθεια θα συνεχισθεί και παρακάλεσε 
όλους τους πατριώτες να στείλουν τα στοι-
χεία τους, υπογραμμίζοντας πως η ευθύνη 
δεν είναι μόνο του Συνδέσμου, αλλά όλων 
των πατριωτών.

Ο Ασημάκης  Κουτσανδριάς έλαβε το 
λόγο και παραπονέθηκε ότι  το προηγούμε-
νο βράδυ οι νέοι του χωριού ζήτησαν την 
αίθουσα για να διασκεδάσουν και παρόλο 
που στην αρχή δόθηκε θετική απάντηση, η 
αίθουσα τελικά δεν παραχωρήθηκε, πράγμα 
που οδηγεί τους νέους, όπως τόνισε, στο να 
αποξενώνονται από τα κοινά. Ο πρόεδρος 
απάντησε πως ο Σύνδεσμος ότι κάνει το 
κάνει, πριν απ΄ όλα, για τα παιδιά, που είναι 
το μέλλον μας. Για το ίδιο θέμα το μέλος του 
ΔΣ Χ. Μαραγκός, διευκρίνισε πως τα παιδιά 
δεν έχουν καμία ευθύνη για την παραξήγη-
ση που δημιουργήθηκε και ανέλαβε ο ίδιος 
την ευθύνη. Υπερίσχυσε, είπε,  ο φόβος 
μήπως δημιουργηθεί κάποιο  πρόβλημα και 
δεν μπορούσαν να γίνουν οι προγραμματι-
σμένες σήμερα εκδηλώσεις του Συνδέσμου. 
Ζήτησε συγνώμη από τα παιδιά και τους 
είπε πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
αύριο την αίθουσα. Τόνισε πως πρόθεση 
της σημερινής διοίκησης του Συνδέσμου 
είναι να παραχωρείται η αίθουσα στους 
νέους, αρκεί να μην προκληθούν φθορές 
και αν τυχόν ήθελε συμβεί κάτι τέτοιο, να 
αποκατασταθούν άμεσα, ενδεχομένως με 
ευθύνη των γονιών τους, αν πρόκειται για 
παιδιά κάτω των 18 χρονών. 
Ο κ.  Παναγιώτης Νώιφελ, Σερβόγα-

μπρος από Βλαχοκερασιά Μαντινείας, 
ανέφερε ότι για δέκα χρόνια έχει μελετήσει, 
λόγω και επαγγελματικής του πείρας, τα 
του χωριού και πρότεινε να αξιοποιηθούν 
το Δημοτικό σχολείο και ο χώρος στο Σου-
ληνάρη.
Η Φανή Παναγοπούλου  πρότεινε από 

το επόμενο καλοκαίρι να γίνονται παρα-
στάσεις θεάτρου Σκιών-Καραγκιόζη, για 
να διασκεδάζουν μικροί και μεγάλοι. Πολύ 
καλή η ιδέα, επεσήμανε ο πρόεδρος και 
παρακάλεσε εάν πατριώτες μας έχουν το 
ταλέντο του καραγκιοζοπαίχτη να μας το 
δηλώσουν και ο Σύνδεσμος θα υποστηρίξει 
την σχετική πρωτοβουλία.
Η καθηγήτρια  κ. Ελένη  Κ. Μπόρα 

πρότεινε το επόμενο καλοκαίρι να προε-
τοιμάζονται εκδηλώσεις που θα στοχεύουν 
στην διασκέδαση των μικρών παιδιών κυ-
ρίως. Ο πρόεδρος την ευχαρίστησε για την 
πρότασή της και της απέσπασε υπόσχεση 
για συνεργασία και υλοποίηση των  τόσο 
καλών ιδεών.
Ο γραμματέας Ν. Τρουπής, που μίλησε 

στο τέλος της συγκέντρωσης,  
επέμεινε στην προσπάθεια που 
πρέπει να γίνει, ώστε οι νέοι να 
έρθουν στο Σύνδεσμο και ανα-
φέρθηκε στις δικές του προσπά-
θειες στο παρελθόν.
Την εκδήλωση έκλεισε ο Πρόε-

δρος, σημειώνοντας ότι οι εκδη-
λώσεις εστέφθησαν με επιτυχία 
και επεσήμανε πως όλοι οι πα-
τριώτες, σε πνεύμα αγάπης και 
αλληλοσεβασμού, χαίρονται τη 
νέα πλατεία το Ηρώο, το περίπτε-
ρο και την εντυπωσιακή αίθουσα 
του Πολιτιστικού Κέντρου. Ευχα-
ρίστησε όλους τους πατριώτες 
εκ μέρους του ΔΣ για την προ-
σφορά τους και παρακάλεσε και 
άλλοι πατριώτες να εκδηλώσουν 

ενδιαφέρον για τα κοινά και τόνισε πως το 
ΔΣ πρέπει να ανανεώνεται, τουλάχιστον 
μερικώς, ανά διετία.
Η ημερίδα έκλεισε με τρία δημοτικά τρα-

γούδια από κυρίες του χωριού και πολλά 
χειροκροτήματα.  Ακολούθησε δεξίωση με 
πλούσιο μπουφέ και από εδέσματα που 
είχαν ετοιμάσει κυρίες από το χωριό μας.

Φωτογραφία της αίθουσας από τη συγκέντρωση των πατριωτών.

Aπό αριστερά Φανή Παναγοπούλου - Μάνου, Ντίνα Τρουπή-
Δημητροπούλου και Μαρίνα Διαμαντοπούλου-Τρουπή

ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Εξασφαλίστε το εγγυημένο ποσό των 
27.500 ευρώ για τις σπουδές του ή την 
επαγγελματική του αποκατάσταση.
ΜΕ ΜΟΝΟ 3 ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ.

Επικοινωνήστε με την 
ΟΛΓΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Ασφαλιστική Σύμβουλο για κάθε 
είδους ασφάλεια

210-9090050, 210-5137994, 
694413933

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΜΕΤΑΚΟΜΗΣΕΙΣ

ΦΩΤΗΣ  ΝΤΑΛΛΑΣ
(Γαμπρός  Β. Μαραγκού)

 Τηλ. 210-5053815, 697792703

Διατίθεται ανυψωτικό μηχάνημα
(Στους πατριώτες φιλικές τιμές) 
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ΑΠΟ ΤΟ  ΑΝΤΑΜΩΜΑ  ΤΩΝ  60ρηδων 
Ύστερα από 50 περίπου χρόνια,  αντά-

μωσαν   στις 17/8/2010, οι συμμαθητές   
του δημοτικού  σχολείου   Σέρβου Αρ-
καδίας, στην αίθουσα  του  νεοσύστατου 
Πολιτιστικού   Κέντρου  του  χωριού. Η  
Ελένη  του   Μήτσιου   του  Πετρούλια, 
που είχε έρθει από την Αυστραλία, είχε  
ετοιμάσει  καφέ   
και δίπλες και 
περίμενε τους 
συμμαθητές της 
με μεγάλη  αγω-
νία, λέγοντας: 
Άραγε    θαρ-
θούν;  Κάποια  
στιγμή   άρχισαν   
να κατεβαίνουν   
ένας-ένας   τα   
σκαλιά: Η  Χρυ-
σούλα  Μπό-
ρα,    ο Θανά-
σης Τρουπής,   
η  Κατερίνα    Βέργου,   η  Σοφία   Σχίζα,   
η  Διαμάντω  Μπόρα,     ο   Κώστας   
Χρονοπουλος,   ο  Βασίλης  Παπαγε-
ωργιου. Τελευταία   κατέβηκε η    Ελένη   
του  Φ. “Σκορδή” η  οποία   μετέφερε    
τους  χαιρετισμούς του   Μαιευτήρα      Δι-
ονύση   Δημόπουλου.    Δεν  είχαν  έρθει  
ο Θ. Φ. Κουτσανδρέας  και η    Σοφία    
Μ. Δημόπουλου. Η  Συγκίνηση των συμ-

μαθητών ήταν μεγάλη,   αντάλλαξαν    όλοι 
αγκαλιές   και φιλιά   και  ρωτούσαν   να   
μάθουν  ο ένας τα νέα του άλλου. Η Ελέ-
νη   θυμόταν  τα  πάντα  από  το χωριό. Τα    
σόγια,   τα   τοπωνύμια κλπ.    Με  την  κόρη 
της   Μαρία πρόσφεραν καφέ και ευχαρί-
στησε τους συμμαθητές της που ανταπο-

κρίθηκαν στην 
π ρ ό σ κ λ η σ ή 
της. Καθισμέ-
νοι    όλοι γύρω-
γύρω, άρχισαν  
να   συζητούν  
για  τα  σχολικά 
τους  χρόνια στο 
χωριό  και  να 
απολαμβάνουν 
την συνάντηση. 
Με    χαμόγε-
λα, αστεία και 
θύμισες από τα 
παλιά, πέρασαν 

μια ωραία μέρα. Τράβηξαν  φωτογραφίες   
και  συμφώνησαν  να ξανασμίξουν    σύ-
ντομα. 
Η  Ελένη,  σε  τηλεφωνική  επικοινωνία  

με  τον  Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Ι. Ν. 
Βέργο, μετέφερε  τα  συγχαρητήρια της 
στο ΔΣ και   σε  όσους    βοήθησαν     στην 
κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου και 
ευχήθηκε υγεία σε όλους τους πατριώτες.                  

Αγαπητή Ελένη. Σε  ευχαριστούμε για  τα καλά σου λόγια, τις προσφορές 
σου στο Πολ. Κέντρο και σου ευχόμαστε κάθε ευτυχία. Πιστεύουμε  ότι   την   
επόμενη    φορά   που   θα έρθεις θα βρεις το Πολιτιστικό μας Κέντρο πολύ 
ποιό οργανωμένο και εμπλουτισμένο με πάρα πολλά πράγματα.                                                        

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗ ΣΕ(ΖΕ)ΡΒΙΩΤΙΣΑ”
Επιστολή Αθανασίου Π. Στρίκου

Παναγία «Ζε-Σερβιώτισσα» στο Στύλο Χανίων
Καλό χειμώνα, κύριε Διευθυντά. Υγεία 

και προκοπή σε κάθε πατριώτη από την 
καρδιά μου.
Παρακολούθησα όλην την «διαμάχην» για 

το θέμα μεταξύ των κ.κ. Χ. Αθ. Μαραγκού 
και Βασ. Σχίζα και παρακαλώ να συγχωρέ-
σουν την παρέμβασή μου οι ίδιοι και όλοι 
οι πατριώτες. Η οποία γίνεται με τις καλλί-
τερες των προθέσεων και προκειμένου να 
συμβάλλει, αν θέλετε, και δοθεί ένα τέλος. 
Εκτός και υπάρξουν, στο μέλλον, σοβαρά 
στοιχεία αποδεικνύοντα αδέρφια τα δύο χω-
ριά με σύνδεσμο τη μάνα τους την Παναγιά. 
(Τι συγκλονιστική θα ήταν στ΄αλήθεια μια 
τέτοια αναγνώριση!!! Και ποιος δεν θα την 
ήθελε, αφού θάνοιγε  και πολλούς άλλους 
επιστημονικούς δρόμους).
Επί του δημοσιεύματος του «Αρτοζήνου» 

μηνών Μαΐου-Ιουνίου-Ιουλίου 2010 έχουμε 
να παρατηρήσουμε τα εξής: Με: «υπάρχει 
κατά τα γραφάς», «είναι γνωστόν» «έχουν 
μια σχέση», «έχουν μια σχέση που υπάρχει 
για χιλιάδες χρόνια», «αδιάσπαστοι ιστορικοί 
δεσμοί αφού υπάρχει μητρόπολη Γόρτυνος 
και Γορτύνης», «υπάρχει το ενδεχόμενο» 
«όπως επισήμως (;) αποκαλείται κι όπως 
υποστηρίζεται από πολλές πηγές», «λογικά 
πρέπει να ήταν δημιούργημα, κτίσμα», «εν-
δεχομένως να προήλθε», «δεδομένης της 
δικής μας, της από αιώνων Σερβιώτισσας»... 
δεν νομίζω, κύριε διευθυντά, ότι γίνεται 
Επιστήμη. Και τέτοια «δόξα» δεν νομίζω 
επίσης ότι καλύπτει κανέναν. 
Γιατί εδώ το θέμα (να απαντάμε στα 

«γιατί») έχει χαρακτήρα επιστημονικόν. 
Το ερώτημα επομένως είναι: Ποιό τεκμήριο 
εδραιώνει αυτά που λέγονται; Εξωτερικό 
ή εσωτερικό; Και αντιμετωπίστηκε έτσι το 
ζήτημα δηλ. επιστημονικά; (φίλος Πλάτων, 
φίλος Αριστοτέλης, φιλτάτη η αλήθεια). 
Ή (ας είμαστε ειλικρινείς τουλάχιστον με 
τους εαυτούς μας) τοπικιστικά, συναισθη-
ματικά, για να μην πούμε και λίγο βιαστικά 
ως κυνήγι εντυπώσεων, από την πλευρά 
που θέλει να έχει σχέση  (όλοι το θέλουμε) 
με Σερβαίους που είχαν πάει στην περιοχή 
του Στύλου; 
Διότι ακόμα και Σερβιώτισσα να λέγεται 

η Παναγία του Στύλου (διωνυμία) που δεν 
λέγεται, Ζερβιώτισσα είναι η προσωνυμία 
της ξάστερα, τούτο από μόνο του δεν θα 
ήταν ούτε καν σοβαρή ένδειξη. Και εν πάση 
περιπτώσει δεν θα συνιστούσε απόδειξη για 
όλα τα υπόλοιπα.
Άλλωστε και η δική μας Παναγιά «δεδομέ-

νης από αιώνων Σερβιώτισσας», όπως λέτε, 
δεν είναι καθόλου, μα καθόλου δεδομένη 
και μάλιστα «από αιώνων». Ακόμα τουλά-
χιστον. Μακάρι να αποδειχθεί. Μάλιστα δε 
από περισοτέρων αιώνων είναι εκείνη του 
Στύλου Χανίων παρά η δική μας. Αφού (η 
δική μας) είτε ως Ζωοδόχος Πηγή, είτε ως 
Κοίμησης της Θεοτόκου είναι το πολύ δια-
κοσίων (200) ετών. Πότε επομένως πήγαν 
οι Σερβαίοι; Τι τους ανάγκασε; Κλπ.
Ύστερα ποιος από εμας όλους τους κατοί-

κους του χωριού μας ή των γύρω χωριών 
αποκαλούσε την Παναγία με το προσωνύμιο 
«Σερβιώτισσα;». Υπήρχε τούτο ως έκφραση 
και έφτασε ως εμάς από στοματική έστω 
παράδοση; Ή μήπως το επίθετο «Σερβιώ-
τισσα» το δώσαμε εμείς οι σύγχρονοι σε 
χρόνο ανύποπτο και το επικαλεστήκαμε 
ευκαιριακώς για να δημιουργήσουμε γέφυ-
ρα με εκείνην της Κρήτης επωφελούμενοι 
κάποιας γλωσσικής παρονομασίας και ημι-
παρήχησης; Υπήρχε δηλαδή το «Σερβιώτισ-
σα», όπως λέμε φανερωμένη, η Αναβρυτι-
ώτισσα η Μαγαζιώτισσα ή Καλαμιώτισσα ή 
Θυμιανή ή... ή... ή... Την ήξερε κανείς μας; 
Τίμια να απαντήσουμε. (Αφήστε που από το 
δικό μας χωριό προκύπτει επίθετο σε –αίος 
αία Σερβαίος, Σερβαία, Ρδαίος, Ραδαία και 
όχι Σερβιώτης Σερβιώτισσα, Ραδιώτης, Ρα-
διώτισσα κ.τ.ο).  Εκείνο που θέλω να ειπώ 
είναι ότι για να μεταφυτευτεί η δική μας στο 
Στύλο ή όπου αλλού, θάπρεπε να είναι στο 
επίκεντρο (π.χ. Παναγία Σουμελά).   
Τελειώνω λέγοντας ακόμη ότι η επωνυ-

μία του Συνδέσμου του χωριού μας είναι 
«Η Κοίμησις της Θεοτόκου». Φαντάζε-
σθε η Παναγία τους, η συγκεκριμένη, 
να λεγόταν Σερβιώτισσα και οι ιδρυτές 
του Συνδέσμου να παραλείψουν να την 
συμπεριλάβουν στην Επωνυμία του, έστω 
και παρενθετικά; Προσωπικά το αποκλείω 
βάσιμα.
Μήπως λοιπόν η δημιουργία και συντήρη-

ση του θέματος αγγίζει κάποια σκοπιμοθηρι-
κή έμπνευση αφού όχι μόνον επιστημονική 
τεκμηρίωση δεν υπάρχει αλλ΄ ουδέ καν 
ένδειξη ένθεν κακείθεν περί Σερβιώτισσας 
και απλώς κανακεύουμε κάποιον εμφωλεύο-
ντα μέσα σε όλους μας καλώς εννοούμενον 
εγωισμόν, συντηρώντας τον όμως τον 
μεταβάλλουμε σε πείσμα;

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς και 
ασπασμούς  
Αθαν. Στρίκο

12 Σεπτεμβρ. 2010.

Απάντηση Χ.Ι. Μαραγκού

Θάνο καλημέρα και καλό χειμώνα
Πριν από όλα θέλω να σου πω ότι δεν 

είμαι διευθυντής, ούτε και αισθάνομαι έτσι. 
Προσφέρω κάποιες υπηρεσίες που μπορώ 
στους πατριώτες μας και αισθάνομαι ίσος με 
αυτούς. Προτιμώ τις πατριωτικές και φιλικές 
σου αναφορές, όπως μέχρι τώρα.
Επί του θέματος. Οι απόψεις που καταθέτω 

είναι καθαρά προσωπικές.
-Γιατί ζητάς να σε συγχωρέσουν οι πατριώ-

τες για την παρέμβασή σου; Όσο περισσότερες 
είναι οι παρεμβάσεις, τόσο περισσότερο είναι 
πιθανό να βρεθεί η πραγματική αλήθεια, που 
όλοι οι καλοπροαίρετοι αναζητούμε. Ιδίως 
παρεμβάσεις ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί 
με το θέμα ή μπορούν να αναζητήσουν στοι-
χεία με επιστημονικά δόκιμο τρόπο, που θα 
προάγουν την έρευνα. Προσωπικά δεν έχω 
ασχοληθεί και συνεπώς δεν δικαιούμαι να 
εκφράσω τεκμηριωμένη άποψη.  Το να πω ότι 
«Εγώ έτσι νομίζω», δεν έχει καμία αξία, ούτε 
περνάει από το μυαλό μου. 

-Τέλος θα δοθεί όταν αποδειχθεί με τεκμη-
ριωμένα επιστημονικά στοιχεία ότι υπάρχει ή 
δεν υπάρχει σχέση του δικού μας Ναού στο 
χωριό, με τον αναφερόμενο σε ορισμένες πηγές 
ως «Ναός Παναγίας της Σερβιώτισσας», στο 
χωριό «Στύλος Χανίων». 

-Τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα του Αρ-
τοζήνου (Μάιος-Ιούλιος 2010), που αναφέρεις 
στην επιστολή σου, έχουν για μένα την αξία 
τους, γιατί αποτελούν κάποιες ενδείξεις και 

συλλογισμούς και δείχνουν, αν θες, κάποιες 
κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθήσει κά-
ποιος, για να οδηγηθεί σε κάποιο συμπέρασμα, 
άσχετα αν είναι «θετικό» ή «αρνητικό». Αυτό 
δεν θέλουμε; Γνωρίζεις κάποιον άλλο τρόπο; 
Άλλωστε, εσύ που έχεις ασχοληθεί επαγγελ-
ματικά με την επιστήμη της αστυνομικής διε-
ρεύνησης μιας υπόθεσης, γνωρίζεις καλύτερα 
από όλους μας πως, από μια υπόθεση και έναν 
συλλογισμό, μπορεί κανείς να οδηγηθεί στην 
αποκάλυψη μιας πολύ σοβαρής υπόθεσης. 
Ακόμη δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής 
μας, πως τα στοιχεία ήρθαν σε γνώση μας από 
έναν πολύ υπεύθυνο  άνθρωπο και προσεκτικό 
μελετητή, που έχει φέρει σε γνώση μας εξαι-
ρετικού ενδιαφέροντος, άγνωστα στοιχεία της 
ιστορίας του τόπου μας.  

-Μου αρέσει η φράση που αναφέρεις «...το 
θέμα έχει χαρακτήρα επιστημονικό...», γιατί 
την αποδέχομαι απόλυτα. Και θα αντιστρέψω 
το ερώτημα. Ποιό πραγματικό επιστημονικό 
στοιχείο (οι προσωπικές απόψεις, πιστεύω πως 
θα συμφωνείς ότι δεν μετράνε) εδραιώνει τη 
θέση, ότι ο ναός στο Στύλο Χανίων δεν έχει 
σχέση με το δικό μας Ναό; Επειδή πιστεύω ότι 
είσαι καλόπιστος συνομιλητής και εξαιρετικά 
λόγιος άνθρωπος (το εννοώ), νομίζω πως θα 
δεχθείς ότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις περί 
του αντιθέτου, ότι δηλαδή υπάρχει σχέση. 
Μέλει να αποδειχθεί. «Τίνι τρόπω;». Με την 
επιστημονική έρευνα ασφαλώς. Αυτό νομίζω 
πως είναι και για σένα μία πρόκληση και τότε, 

θα μου επιτρέψεις να σου πω, πως μπορείς να 
εκφράζεσαι με περισσότερο απόλυτο τρόπο.

-Με ποια επιστημονικά στοιχεία λες, αναφε-
ρόμενος στον όρο «Παναγία η Σερβιώτισσα», 
ότι «...που δεν λέγεται...», από την στιγμή που 
“λέγεται” με αυτόν τον όρο σε κάποιες πηγές; 
Γιατί αγνοείς την βιβλιογραφία που αναφέρε-
ται στο άρθρο; Είναι   δυνατόν τόσο σοβαρά 
θέματα να απαντώνται “κατά την κρίση μας;”. 
Και μάλιστα χρησιμοποιείς τον όρο “ξάστε-
ρα”. Πες μας τις επιστημονικές σου πηγές, να 
δούμε και εμείς την “ξαστεριά”. Αν πράγματι 
αποδειχθεί επιστημονικά ότι η ονομασία είναι 
“ζερβιώτισσα”, τότε το θέμα τελειώνει εκεί. 
Δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλά και δυνα-
τότητα να αλλάξει κανείς την, επιστημονικά 
τεκμηριωμένη, ιστορία. 

-Θα μου επιτρέψεις να αμφισβητήσω την 
άποψη που διατυπώνεις, πως οι δύο ναοί του 
χωριού μας είναι το πολύ διακοσίων ετών. Από 
όσα έχω διαβάσει στις έρευνες του στρατηγού 
Χ. Αθ. Μαραγκού, έχω πειστεί πως η ηλικία 
των εκεί ιδρυθέντων ναών (άσχετα με την 
ονομασία που κατά περιόδους είχαν) πρέπει 
να είναι πολύ μεγαλύτερη. Μπορεί κανείς να 
υποθέσει βάσιμα, με τα υπάρχοντα κτίσματα 
και με κάποιους συλλογισμούς, ότι το 12ο 
περίπου αιώνα μ.χ. που εγκαταστάθηκαν Βυ-
ζαντινοί στην Πελοπόννησο, κάποιοι ήρθαν 
και στο δικό μας χωριό και ίδρυσαν το Ναό 
της Ζωοδόχου Πηγής, ανάλογο με εκείνον 
στο Μπαλουκλή της Κωνσταντινούπολης. 
Αυτοί οι ίδιοι ή κάποιοι αργότερα (στις περι-
οδείες που έκαναν για δουλειά ή ενδεχομένως 
κάποιοι που εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη) 
ίδρυσαν και το Ναό στο Στύλο Χανίων και 
του έδωσαν την ονομασία «Ναός Παναγίας 
της Σερβιώτισσας», γιατί έτσι θεώρησαν πως 
έπρεπε να κάνουν (δικαίωμά τους). Από την 
άλλη πλευρά η ιστορία του χωριού φαίνεται 
πως ξεκινάει από πολύ παλιά, χίλια και πλέον 
έτη προ Χριστού.  Το γεγονός αυτό δεν μπορεί 
να είναι άσχετο και με την ηλικία των ναών 
μας, για προφανείς λόγους.

-Το θεοτοκωνύμιο (μπράβο στο Β. Σχίζα 
που μας έμαθε και αυτόν τον όρο) «Παναγία 
η Σερβιώτισσα», τώρα ήρθε στην επιφάνεια, 
με την διαπίστωση πως υπάρχει Ναός στην 
Κρήτη με αυτή την προσωνυμία, σύμφωνα με 
τα δημοσιευθείσα βιβλιογραφία. 

-Οι ιδρυτές του Συνδέσμου, όπως και κα-
νένας άλλος, δεν γνώριζαν ότι υπήρχε στην 
Κρήτη Ναός, με αυτή την προσωνυμία. Τώρα 
ανέκυψε το θέμα. Όσο για το επίθετο “Σερβαία 
ή Σερβιώτισσα” νομίζω πως συχνότερα χρησι-

μοποιούμε το δεύτερο. Όμως αυτό δεν έχει ιδι-
αίτερη σημασία. Αν οι πρόγονοί μας πράγματι 
έφτιαξαν Ναό και έδωσαν αυτή την ονομασία, 
δεν μπορούμε να τους κρίνουμε γιατί την είπαν 
“Σερβιώτισσα” και όχι “Σερβαία”. 

-Τα πέντε χιλιάδες περίπου ανάλογα θεοτο-
κωνύμια (όπως αναφέρει ο Β. Σχίζας), δόθηκαν 
κατά περιόδους από κατοίκους διαφόρων περι-
οχών, για να μνημονεύουν τη «δική τους Πα-
ναγία», για κάποιους δικούς τους λόγους. Σε τι 
διαφέρουμε εμείς από αυτούς (αν αναλογιστεί 
κανείς πως αντιστοιχεί ένα θεοτοκωνύμιο σε 
2.000 κατοίκους, εμείς οι Σερβαίοι δεν δικαι-
ούμεθα ένα, αφού ξεπερνάμε τις 2.000;). Για 
όλους ασφαλώς η Παναγία είναι μία. Άλλωστε 
δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας, ότι 
και από τον Ιερέα του χωριού χρησιμοποιείται 
ο όρος. Πρόκειται δηλαδή για κάτι προφανώς 
απλό, χωρίς ιδιαίτερες διαδικασίες. 

-Η δημιουργία και συντήρηση (σε αυτό 
συμβάλλεις και εσύ) του θέματος, είναι φυ-
σικό επακόλουθο, αφού διαπιστώθηκε ότι σε 
κάποιες έγκυρες πηγές, υπάρχει η αναφερθεί-
σα ονομασία του Ναού. Δεν αντιλαμβάνομαι 
τι θες να πεις με τον όρο «σκοπιμοθηρική 
έμπνευση». Το ερώτημα είναι απλό. Υπάρχουν  
επιστημονικά στοιχεία ή και ενδείξεις που να 
στηρίζουν “έμπεδα” (δική σου η λέξη σε άλλο 
άρθρο) την άποψη που διατυπώνεις, όπως 
υπάρχουν για την άποψη που διατυπώνει ο Χ. 
Αθ. Μαραγκός;  Προσωπικά δεν κανακεύω 
κανένα «...εμφωλεύοντα μέσα μας εγωισμό...». 
Απλά είμαι περίεργος και θέλω να μάθω την 
“φιλτάτη” (όπως λες) αλήθεια επί του θέματος 
και γενικά να ενημερωθώ για όσα περισσότερα 
στοιχεία μπορώ, για την ιστορία του τόπου που 
γεννήθηκα. Πιστεύω πως κάποτε στο μέλλον 
θα αποδειχθεί όλη η αλήθεια, -που όλοι προ-
φανώς θέλουμε- και τότε θα κριθούμε όλοι, 
για τις θέσεις μας. Δεν συμφωνείς; 

Με εκτίμηση, φιλικότατα και πατριωτικά 
Χ. Ι. Μαραγκός

Διαμαντής 
Κουτσανδρέας

Ανδρικά - Γυναικεία - 
ΝεανικάΑγ. Φανουρίου 47 & ΝικηφορίδηΝ. Παγκράτι, τηλ.: 210-7666468Στους πατριώτες έκπτωση 30%
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Tα Οι κο νο μι κά μας

ΚΑ ΤΑ ΘΕ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝ ΔΕ ΣΜΟ
ΛΟ ΓΑ ΡΙΑ ΣΜΟΣ ΣΤΗΝ 

AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 151002101091057 

ΑΠΟΔ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΥΡΩ

1277 ΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 50

1262 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 100

1270 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.του ΝΙΚ. 30

1421 ΒΕΡΓΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ του Π. 25

735  ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θ.                    50

1319 ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 50

1353 ΒΕΡΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 30

1361 ΒΕΡΓΟΥ Κ/ΝΑ-ΠΑΥΛ/ΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 150

1265 ΒΕΣΔΕΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 30

1263 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 20

1257 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛ. του Θ. 50

1255 ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΑ ΚΑΝΕΛΛΑ 20

1439 ΓΙΑΝΟΥΛΙΑ ΚΑΝΕΛΛΑ 50

1420 ΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30

1430 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. του ΧΡ. 15

1272 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΘ. 20

1431 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝ. 15

1410 ΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50

1413 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 50

1425 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΟΣ του Ι. 50

1437 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΟΣ του Ι. 50

1412 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Δ. 100

1258 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Του Δ. 30

1256 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. του Ν. 30

1318 ΛΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 2.575

1432 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30

1276 ΜΑΝΤΑ-ΠΑΝΑΓ/ΛΟΥ ΝΤΙΝΑ 50

1355 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘ. 20

1260 ΜΠΟΡΑ ΑΝΝΑ  ΑΘΑΝ. 20

1411 ΜΠΟΡΑ -ΣΤΑΜΑΤ/ΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 30

1261 ΜΠΟΡΑΣ ΘΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝ.
Στη μνήμη Ηλία Χειμώνα

100

1253 ΜΠΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. 150

1423 ΜΠΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κ. 50

1252 ΜΠΟΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡ 150

1424 ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ-ΣΧΙΖΑ ΡΙΝΑ 30

1417 ΝΤΑΓΙΑΝΝΗ-ΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗ ΑΘΑΝ. 50

1271 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. 50

1264 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚ. 100

1440 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ  ΙΩΑΝ. 50

1438 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ  ΙΩΑΝ. 20

1419 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣ. του Θ. 25

1273 ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60

1360 ΠΑΠΑΘΩΜΟΠ/ΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 50

1359 ΠΑΠΑΘΩΜΟΠ/ΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 50

1254 ΡΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. 50

1267 ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΒΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΛ. 50

1356 ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 50

1357 ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΥ-ΠΑΠΑΘ/ΛΟΥ ΕΛ. 50

1415 ΣΟΥΛΑΝΗ-ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 20

1416 ΣΤΑΜΑΤΟΠ/ΛΟΥ-ΚΕΡΜ/ΤΗ ΝΤΙΝΑ 50

1422 ΣΤΕΦΟΥΔΗΣ ΣΤ-ΠΑΠ/ΓΙΟΥ ΓΙΑΝ. 25

1354 ΣΤΡΙΚΟΣ ΘΑΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΟΥ 50

1436 ΣΧΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝ 50

1426 ΣΧΙΖΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Δ. 25

1278 ΣΧΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝ. 50

1259 ΣΧΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΑΝΟΥ 100

1452 ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚ. 50

1451 ΣΧΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ 50

1427 ΣΧΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡ. 25

1279 ΣΧΙΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 60

1315 ΤΟΠΙΚΗ ΕΝ. ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3.500

1269 ΤΡΟΥΠΗ-BURILON ΕΛΕΝΗ Θ. 50

1429 ΤΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΣ υ Θ. 40

1414 ΤΡΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ι. 20

1268 ΤΡΟΥΠΗΣ  ΚΩΝ /ΝΟΣ  του 
ΘΕΟΔ.

50

1418 ΤΣΙΚΑ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 25

1266 ΦΑΡΤΣΑΛΑ-ΤΡΟΥΠΗ ΤΑΣΙΑ 50

1358 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 30

ΕΣΟΔΑ 7.7.2010-10.10.2010

ΕΞΟΔΑ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1154Ο

 ΣΥΝΟΛΟ  9.275

ΑΠΟΔ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ EΥΡΩ

137 ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ  ΠΛΑΚΑ 120

138 ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΙΚ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ 300

139,151,
168

ΚΑΡΕΚΛΕΣ-ΨΥΓΕΙΟ κλπ 3.408

140 ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ 3.700

141,142 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 579

143,144 ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Κ/Σ. 666

145,162 ΣΑΛΑΡΗΣ ΝΕΚΤ. ΚΑΘ. ΠΚΣ 120

146 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ 120

147 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 74

148 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 58

149 ΒΡΑΒΕΙΑ 70

152 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 21

153 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 6

154 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΠΚΣ 145

155,156 ΕΓΚΑΙΝΙ ΠΚΣ 253

159,163,
167,168 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΠΟΤΑ ΓΙΑ ΠΚΣ 286

160 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 25

161 ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ 26

173-164 ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ 220

165 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΡΑΜΠΑΣ 735

166 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ 18

169,17 ΟΤΕ - ΔΕΗ. 71

171 ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΙΚ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ 300

172 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 95

174 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 10

175 ΜΩΡΑΙΤΟΓΛΟΥ-ΣΙΔΕΡΙΚΑ 12

176-177 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ  Π.Κ.Σ 102

13-08-2010. Εγκαίνια νέας 
πλατείας στου Σέρβου 

Ομιλία Στάθη Δάρα στο 
Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού
Την επομένη της Παναγίας, Δευτέρα 

16-8-10, ο πρώην πρόεδρος του Συν-
δέσμου Στάθης Δάρας, μίλησε σε συ-
γκέντρωση πατριωτών για την ιστορία 
και τη δράση του Συνδέσμου μας, στα 
88 χρόνια λειτουργίας του. Αναφέρθηκε 
στα πλέον αξιόλογα έργα που έγιναν 
στο χωριό και βελτίωσαν την ποιότητα 
ζωής των πατριωτών και απένειμε τιμή 
στους πατριώτες που πρωτοστάτησαν 
στην δημιουργία αυτών των έργων. 
Μνημόνευσε τους πατριώτες που ίδρυ-
σαν το Σύνδεσμο και υπογράμμισε το 
έντονο θρησκευτικό τους συναίσθημα 
και τη μεγάλη τους επιθυμία για την 
ανέγερση του Ναού της Κοίμησης της 
Θεοτόκου στο χωριό, το όνομα του οποί-
ου έδωσαν και στο Σύνδεσμο. Έκανε 
μνεία και στις δυσκολίες που αντιμε-
τώπισε ο Σύνδεσμος στην εκτέλεση 
διαφόρων έργων στο χωριό, ιδιαίτερα 
στις αντιδράσεις για την συνέχιση του 
δρόμου προς Αράπηδες, που οι λόγοι 
είναι σε όλους γνωστοί. Παρ΄όλα αυτά 
το έργο ξεκίνησε επί προεδρίας του το 
1976 και ανακούφισε τους πατριώτες 
και ιδιαίτερα τους Αραπαίους που τόσα 
έχουν προσφέρει και αυτοί. Επίσης 
αναφέρθηκε σε πληθώρα άλλων δρα-
στηριοτήτων του Συνδέσμου.
Ζητήσαμε από το Στάθη να μας στεί-

λει σε ηλεκτρονική μορφή την ομιλία 
του, για να την δημοσιεύσουμε στον 
Αρτοζήνο.

Την Παρασκευή το βράδυ, με οργανωτή 
το Δήμο Ηραίας,  έγιναν τα εγκαίνια της 
νέας πλατείας, στον προαύλιο χώρο του 
Ιερού Ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου, 
στο κέντρο του χωριού, στην γνωστή μας 
περιοχή, με το όνομα «Ράχη». Το έργο 
έγινε από το Δήμο Ηραίας, με συμπληρω-
ματική βοήθεια από το Σύνδεσμο, ο οποίος 
έριξε πρόσθετα μπετά για να συνενώσει και 
ευθειάσει την παλιά με την νέα πλατεία. 
Παραβρέθηκαν αρκετοί «επίσημα προσκε-
κλημένοι», πολλοί κάτοικοι του χωριού και 
κάποιοι κάτοικοι από τα χωριά της Ηραίας. 
Μεταξύ των επισήμων διακρίναμε τον 
πρώην υπουργό κ. Πέτρο Τατούλη, τον 
πρόεδρο της ΤΕΔΚΑ και δήμαρχο Τρίκλω-
νων κ. Μπαρούτσα, το δήμαρχο Λαγκαδίων 
κ. Κούλη και το δήμαρχο Δημητσάνας κ. 
Βλάχο. 
Ο Δήμαρχος Ηραίας κ. Σταύρος Χρι-

στόπουλος πήρε πρώτος το λόγο και 
απηύθυνε χαιρετισμό στους συγκεντρωμέ-
νους. Υπογράμμισε πως το χωριό Σέρβου 
είναι το μεγαλύτερο χωριό του Δήμου, 
τόσο σε έκταση όσο και σε πληθυσμό. 
Με συγκίνηση αναφέρθηκε στην άριστη 
συνεργασία που είχε με τον επί πολλά έτη 
Σερβαίο αντιδήμαρχο κ. Θάνο Μπόρα  
και μίλησε για έργα και άλλες δραστη-
ριότητες του Δήμου.  Ο κ. Μπόρας, που 
είναι σήμερα μέλος του ΔΣ του Δήμου, 
μίλησε στη συνέχεια και αναφέρθηκε στο 
συγκεκριμένο έργο αλλά και σε άλλα έργα 
που έγιναν στο χωριό, επικεντρώνοντας 
στον μεγάλο μαντρότοιχο πριν την είσοδο 

του χωριού και στην αντικατάσταση των 
σωλήνων ύδρευσης.  
Η κοπή της κορδέλας έγινε από το Δή-

μαρχο κ. Χριστόπουλο, από τον πρόεδρο 
του Τ.Σ του χωριού μας κ. Ι. Σχίζα και από 
τον πρόεδρο του Συνδέσμου μας κ. Θ. Γ. 
Τρουπή. Μετά το πέρας της εκδήλωσης ο 
Δήμος πρόσφερε ποτά και γλυκά της περι-
οχής, σε όλους όσους παραβρέθηκαν. 

Στη νέα πλατεία (βόρεια πλευρά), η 
οποία είναι συνέχεια της παλιάς και απο-
τελούν πλέον μία ενιαία πλατεία, έγινε 
από το Δήμο νέο εντυπωσιακό Ηρώο, σε 
αντικατάσταση παλαιότερου ηρώου, που 
υπήρχε στην παλιά πλατεία. Στο Ηρώο δεν 
ανεγράφησαν ονόματα πεσόντων. 
Η ομοιόμορφη πλακόστρωση όλης της 

πλατείας, τα πολλά παγκάκια, το ωραίο 
κάγκελο σε όλη την έκταση, ο πλούσιος 
φωτισμός με εντυπωσιακούς φανοστάτες, 
το πέτρινο κιόσκι του Πολιτιστικού και ο 
περίλαμπρος πέτρινος Ναός της Κοίμησης 
της Θεοτόκου με το επιβλητικό του καμπα-
ναριό, συνθέτουν ένα θαυμάσιο σκηνικό, 
που αξίζει τον κόπο να το επισκεφθούν όλοι 
οι πατριώτες (και όχι μόνο) και να το θαυ-

μάσουν. Η θέα είναι απεριόριστη προς όλες 
τις κατευθύνσεις και ο χώρος προσφέρεται 
για ποικίλες εκδηλώσεις. Ο Σύνδεσμος και ο 
νέος πλέον Δήμος Γορτυνίας, οφείλουν να 
οργανώσουν διάφορες εκδηλώσεις. 
Η νέα πλατεία διαμορφώθηκε στο χώρο 

που υπήρχε πριν το σπίτι ιδιοκτησίας κατά 
50% του στρατηγού Ευθυμίου Δημητρό-
πουλου (το πρόσφεραν οι κληρονόμοι 
του δωρεάν για να γίνει η πλατεία) και 
κατά 50% των κληρονόμων συζύγου Κ. 
Δημόπουλου (“Μπαρκούτσιος”),  που 
το αγόρασε ο Σύνδεσμος, για τον ίδιο 
σκοπό.

Τυχεροί της φετινής 
«λαχειοφόρου» του Συνδέσμου
Τις ημέρες της Παναγίας έγινε λαχειοφόρος 

αγορά στο χωριό με δώρα που πρόσφεραν διάφο-
ροι πατριώτες ή αγόρασε ο Σύνδεσμος. Πρώτος 
τυχερός αναδείχθηκε ο Γιώκος Παπαθωμόπουλος 
(Εικοσιμίας), που κέρδισε ένα laptop (Αρ. 689),  
προσφορά του Συνδέσμου. Δεύτερος τυχερός ο πε-
θερός του Κώστα Τερζή που κέρδισε μια προβατίνα 
(Αρ. 482), προσφορά του τσέλιγκα και δάσκαλου 
Γιάννη Κ. Ρουσιά. Τρίτος τυχερός, το μέλος του ΔΣ 
Χ. Μαραγκός, που κέρδισε ένα τρυπάνι black and 
Decker (αρ. 657), το οποίο άφησε στο Σύνδεσμο. 
Επόμενοι τυχεροί ο κατέχων τον αρ. 584 (;)   που 
κέρδισε έναν καθρέφτη και η Ελένη Θ.Τρουπή (αρ. 
239) που κέρδισε έναν  αλανιάρη κόκορα. Ο έκτος 
τυχερός (αρ. 508) που κέρδισε επίσης έναν άλλο 
κόκορα αλανιάρη, αναζητείται. Τα κοκόρια τα πρό-
σφερε ο Γιάννης Παγκράτης από τους Αράπηδες, 
που εκτρέφει κουνέλια, κοκόρια κλπ.

Λίγα λόγια από το μέλος του ΔΣ 
Γιάννη Χρονόπουλο.

Το όραμα είναι γεγονός, ο στόχος 
επετεύχθη. Τα μέλη του ΔΣ του Συν-

δέσμου με ηθική ικανοποίηση και υπε-
ρηφάνεια 
κατόρθω-
σαν  μετά 
από  πολ-
λά χρόνια 
σ κ λη ρή ς 
δουλειάς, 
και με τις 
όποιες δυ-
σ κολ ί ε ς , 
κυρίως οι-
κονομικές,  
και μετου-
σίωσαν τις 
εισφορές 
των πατριωτών σε «Πολιτιστικό Κέντρο». 
Εύχομαι από καρδιάς να είναι καλορίζικο 
και να είναι επιτυχής ο σκοπός για τον 
οποίο ιδρύθηκε. Είναι αποδεδειγμένο 
ότι οι πατριώτες όταν θέλουν, μπορούν! 
Διότι αγαπάνε το χωριό, αγαπάνε τον 
τόπο.

«Πολύ αγαπιέται ο Τόπος, με υπομονή 
και υπερηφάνεια»
Πρωτόγνωρο για την περιοχή και ιδιαί-

τερα για του Σέρβου, όπου ζήσαμε την 
ευτυχή συγκυρία των δύο αξιόλογων γε-
γονότων, της εγκαινίασης της Πλατείας 
και του Πολιτιστικού Κέντρου. Κατά την 
εγκαινίαση της πλατείας, ο αξιόλογος 
πατριώτης Θάνος Μπόρας, ως τοπικός 
θεσμικός παράγοντας, στη διάρκεια της 
ομιλίας του μεταξύ άλλων έκανε απολο-

Η κοπή της κορδέλας από τον δήμαρχο κ. 
Χριστόπουλο (κέντρο), τον πρόεδρο του ΤΔ κ. Σχίζα 
(δεξιά) και τον πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Τρουπή 
(αριστερά). Πίσω αριστερά διακρίνεται ο κ. Θάνος 

Μπόρας.

Το νέο Ηρώο του χωριού.
γισμό της δωδεκαετούς θητείας του στο 
Δήμο για τα έργα στο χωριό. Πραγματικά 
έκανε και ανέδειξε λαμπρά και μεγάλα 
έργα  και όπως δείχνουν τα πράγματα 
έπονται και άλλα πολλά και σημαντικά. 
Αυτά τα έργα σίγουρα δείχνουν αναβάθ-
μιση και δίνουν καλή εντύπωση όταν 
πλησιάζεις το χωριό.   Η τοποθεσία του 
χωριού έχει πολλά φυσικά χαρίσματα 
εν συγκρίσει με άλλα μέρη της χώρας 
ακόμη και του εξωτερικού. Χρειάζεται 
όραμα, φαντασία και σχέδιο, για να δημι-
ουργηθούν οι υποδομές εκείνες που θα 
δώσουν κίνητρα για να αξιοποιηθούν από 
τους πατριώτες, για βιώσιμη προοπτική 
του χωριού. Τώρα είναι απαραίτητο έως 
και αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε, οι πατρι-
ώτες να σκεφθούν για το αύριο, για τη 
επιβίωση του χωριού. «Το δικαιούνται οι 
επόμενες γενεές»
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Επιστολή Θάνου Μπόρα 

ΦΙΛΟΙ ΗΡΑΙΑΤΕΣ
Πάνε τώρα πια 

12 χρόνια που ξε-
κινήσαμε μαζί όλα 
τα χωριά αυτό το 
ταξίδι στην Ηραία, 
το ταξίδι της ενω-
μένης Ηραίας. Και 
ήταν ένα ταξίδι στο 
άγνωστο. Έπρε-
πε να επιλέξουμε 
υποχρεωτικά κά-
που  να «πάμε», 
κάπου να ανήκου-
με και χρειάστηκε 
να πάρουμε μια απόφαση, που για τους 
περισσότερος ούτε εύκολη ήταν, ούτε αυτο-
νόητη. Η απόφαση που πήραμε, ήταν να ενω-
θούμε και να προχωρήσουμε μαζί με όλες τις 
δυσκολίες και τις αντιρρήσεις ενδεχομένως, 
που έτσι και αλλιώς θα υπάρχουν πάντα και 
καλά κάνουν και υπάρχουν.
Προσωπικά χρειάστηκε να κάνω κι άλλες 

επιλογές στην πορεία και να πάρω αποφάσεις 
για να μείνει ζωντανό το όραμα της ενωμένης 
Ηραίας. Αποφάσεις ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ και ΞΕΚΑ-
ΘΑΡΕΣ. Όπως ήταν πάντα όλη μου η ζωή.
Με γνώμονα  τη συνείδησή μου, το συμ-

φέρον του Δήμου και των χωριών μας  δεν 
δίστασα από την αρχή να παραβλέψω τις 
προσωπικές μου φιλοδοξίες, να σταθώ 
ανεπιφύλακτα στο πλευρό του μετέπειτα 
φίλου και δημάρχου Σταύρου Χριστόπουλου 
και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, για να 
στήσουμε ένα Δήμο από το ΜΗΔΕΝ και τα 
καταφέραμε.
Προσπαθήσαμε να κάνουμε έργα υπο-

δομής σε όλο τον Δήμο και το πετύχαμε. 
Αλλάξαμε την όψη των χωριών μας, όμως 
χρειάζεται να γίνουν ακόμη πολλά για την 
περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου μας.
Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους 

τους Ηραιάτες και την Ηραιατική γη που 
μας ένωσε σ΄αυτό το ταξίδι, και μας έδειξε 
ότι αυτά που μας ενώνουν είναι περισσό-
τερα από όσα μας χωρίζουν. Με μοναδικό 
διαβατήριο την ΑΓΑΠΗ μου, σας γνώρισα 
σχεδόν όλους, ταξιδεύοντας καθημερινά από 
την Αρτοζήνο ως τον Αλφειό, όλη την Ηραία 
σε μια αγκαλιά μνήμες, φίλους και δεσμούς. 
Θέλω να πιστεύω ΟΧΙ και εχθρούς. Δεν θα 
μπορούσα να μετανιώσω για τις επιλογές 
μου. Και μέχρι τώρα οι επιλογές αυτές ήταν 
αρκετές. Αυτό σημαίνει να είμαι παρών 
και να παίρνω την ευθύνη. Κάνοντας και 
λάθη ενδεχομένως. Αλλά ήμουν πάντα στο 
Δημαρχείο για όλους τους Ηραιάτες για 12 
συνεχόμενα χρόνια, κάθε μέρα να ακούσω 
και τα καλά και τα άσχημα, με την πόρτα 
μου πάντα ανοιχτή.
Όπως γνωρίζουμε κάθε αρχή έχει 

και τέλος. Έτσι και γω θεωρώ ότι ο 
κύκλος μου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
έκλεισε και θα πρέπει να ασχοληθούν 
νέοι άνθρωποι για να οδηγήσουν τον 
Καλλικρατικό Δήμο Γορτυνίας σε κα-
λύτερες μέρες.

 Εύχομαι στη νέα Δημοτική Αρχή που θα 
προκύψει από τις εκλογές του Νοεμβρίου 
καλή δύναμη και επιτυχία στο δύσκολο έργο 
της για το καλό της Γορτυνίας. Κλείνοντας θα 
ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Σταύρο 
Χριστόπουλο για την εμπιστοσύνη που μου 
έδειξε όλα αυτά τα χρόνια., τους συναδέλφους 
δημοτικούς συμβούλους και τους δημοτικούς 
υπαλλήλους για την άψογη συνεργασία που 
είχαμε και να τους ζητήσω συγνώμη αν κατά 
τη διάρκεια της εξάσκησης των καθηκόντων 
μου τους στενοχώρησα.
Τέλος, ευχαριστώ όλους όσους με στήριξαν 

αλλά και εκείνους που δε με στήριξαν γιατί 
έχω την πεποίθηση ότι έτυχαν ίδιας μετα-
χείρισης και ζητώ συγνώμη αν άθελά μου 
δυσαρέστησα κάποιον.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΠΟΡΑΣ  
Δημοτικός Σύμβουλος Ηραίας,  Γραμματέας 

ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε. ΟΤΑ, πρώην.Πρόεδρος..Δ.Σ..
Ηραίας τέως Αντιδήμαρχος Ηραίας

Σχόλιο ΔΣ. Το ΔΣ του Συνδέσμου ευχα-
ριστεί το Θάνο για την καλή συνεργασία, 
όλα τα χρόνια που ήταν στο Δήμο.  για το 
καλό του χωριού. Του εύχεται υγεία και 
κάθε καλό.

Όπως κάθε φορά που γίνονται εκλογές, έτσι και σε αυτές της 7ης Νοεμβρίου 2010, η εφημερίδα του Συνδέσμου θα 
δημοσιεύσει όσες πληροφορίες έχουν περιέλθει σε γνώση των συντακτών και αφορούν το χωριό μας και την ευρύτερη 
περιοχή. Επίσης θα δημοσιεύσει όσα βιογραφικά κείμενα (προσαρμοσμένα στις αρχές της εφημερίδας) και φωτογρα-
φίες έστειλαν οι υποψήφιοι του χωριού για το Δήμο και το Τοπικό Συμβούλιο. 

Α) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Για το Δήμο Γορτυνίας έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για δήμαρχοι οι: Παρ. Παρασκευόπουλος (ΠΑ-
ΣΟΚ), Ιωαν. Φράγκος (ΚΚΕ) και ανεξάρτητοι οι Ηλ. Αποσκίτης, Ιωαν. Γιαννόπουλος, Κ. Κουντάνης 
και Μιλτ. Λύτρας. Για την περιφέρεια οι: Πέτρος Τατούλης (ΠΑΣΟΚ και ΛΑΟΣ), Δημ. Δράκος (ΝΔ), 
Νικ. Γόντικας (ΚΚΕ), Αθ. Πετράκος (ΣΥΡΙΖΑ) και Λάμπρος Μπούκλης (Οικολόγοι-Πράσινοι).

1) Σερβαίοι υποψήφιοι για το Δ.Σ. του Δήμου Γορτυνίας

α) Βέργος Ν. Ιωάννης, 
συνταξιούχος ΟΤΕ, στο συν-
δυασμό Αποσκίτη.

β) Δάρας Ευστ. Χρήστος, 
οδοντίατρος, στο συνδυασμό  
Φράγκου.

γ) Κουτσανδρέας Διαμ. Κων-
σταντίνος, δάσκαλος, στο συν-
δυασμό Παρασκευόπουλου. 

Δήμο Ιλίου με τον συνδυασμό Δημοκρατική 
Συνεργασία με επικεφαλής τον Αρκάδα Νίκο 
Ζενέτο.  Με όραμα για ένα καλύτερο αύριο, 
για μια Ανθρώπινη Πόλη,  πάντα στο πλευρό 
των νέων δυναμικά και ασυμβίβαστα, σας 
ζητώ να με ψηφίσετε   

β) Δαλαμάγκας Δημήτρης (Σερβόγαμπρος)
Κατάγομαι από το χωριό Καστράκι της 

Γορτυνίας και είμαι σερβόγαμπρος. Έχω 
παντρευτεί τη δασκάλα Άννα Ι. Μπόρα (Μπο-
ρόγιαννη) και έχουμε δυο γιους, το Θοδωρή 
και το Γιάννη. Ο πρώτος είναι Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός και μη-
χανικός Η/Υ, ΕΜΠ 
και ο δεύτερος εί-
ναι γιατρός. Έχω 
ιδιαίτερη αδυναμία 
τόσο στο δικό μου 
χωριό όσο και της 
γυναίκας μου και 
τα  επισκέπτομαι 
συχνά, κυρίως το 
καλοκαίρι ,  όπου 
περνώ τις θερινές 
μου διακοπές. Ως 
δάσκαλος με επι-

στημονικό έργο, έχω διατελέσει Δ/ντής της 
Δ/νσης Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Γ’ Αθήνας και 
Δ/ντης του γραφείου Υφυπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με τη σύζυγό 
μου Άννα έχουμε γράψει αρκετά βιβλία, για 
μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Είμαι ιδρυ-
τικό μέλος και μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου 
Αρκάδων Ιλίου «Προσέληνοι», όπου έχω ερ-
γαστεί για την υλοποίηση του προγράμματος 
του σωματίου. Την οκταετία που πέρασε ήμουν 
δημοτικός σύμβουλος στο δήμο Ιλίου και πι-
στεύω πως με το έργο που πρόσφερα δικαίωσα 
τις προσδοκίες όλων όσων με ψήφισαν. Τώρα 
θα είμαι υποψήφιος με το συνδυασμό “Σύγχρο-
νο ΊΛΙΟΝ” και υποψήφιο δήμαρχο το Γιώργο 
Βερναρδάκη. Με την εμπειρία που διαθέτω 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη θέληση που 
έχω να εργαστώ, μπορώ να σας βεβαιώσω ότι 
είμαι σε θέση να προσφέρω πολλά. Σας ζητώ 
να με ψηφίσετε.  

Γορτύνιοι και Αρκάδες 
υποψήφιοι σε άλλους Δήμους
Στην εφημερίδα “Γορτυνία” διαβάσαμε 

κάποιες ειδήσεις για τις δημοτικές εκλογές, που 
θεωρούμε πως αξίζει να τις δημοσιεύσουμε.  
Πρωτογενείς πληροφορίες εμείς δεν μπορούμε 
να έχουμε, αφού ο Αρτοζήνος δεν είναι επαγ-
γελματική, ούτε πολιτική εφημερίδα. 

Α) Υποψήφιοι Δήμαρχοι. 
*Αγ. Βαρβάρα Αττικής: Γ. Καπλάνης και Γ. 

Ρεμπής *Αγ. Παρασκευή Αττικής: Β. Γιαννα-
κόπουλος και Γιάν. Σταθόπουλος. *Ζωγράφου: 
Ι. Καζάκος. *Ιλίου: Ν. Ζενέτος, Ν. Ενετός. 
*Κηφισιάς-Ερυθρέας-Εκάλης: Ν. Χιωτάκης. 
*Λυκόβρυσης-Πεύκης: Ι. Θεοδωρακόπυλος. 
*Αιγάλεω: Δ. Καλογερόπουλος (σύζυγος από 
Αρκαδία). *Γλυφάδα: Μιλτ. Βαρβιτσιώτης 
και Κ. Κόκκορης. *Περιστερίου:  Ανδρ. Πα-
χατουρίδης (σύζυγος από Αρκαδία). *Πύργου 
Ηλείας: Μάκης Παρασκευόπουλος. 

Β)Υποψήφιοι Δημ. Σύμβουλοι.
*Βριλήσια: Γιάν. Πισιμίσης. Ηλιούπολη: 

Παρ. Γιαννόπουλος. Χαλάνδρι: Άννα Βυτινά-
ρου. Χαϊδάρι: Λ. Γιαννακόπουλος. Ζωγράφου: 
Τώνια Καλύβα, Κ. Παπαναστασόπουλος και 
Μάρθα Μπέη. Κορυδαλός: Νεκτάριος Τσιμπάς. 
Πεντέλη: Γιώτα Παππά. Αθήνα Β. Κορομάζος. 
Περιστέρι: Ν. Δημητρακόπουλος. Γαλάτσι: 
Ειρήνη Καλκάνι και Ι. Παπαδόπουλος 

*****
Επίσης πληροφορηθήκαμε ότι ο οδοντίατρος 

και αμπελουργός κ. Νώντας Σπυρόπουλος θα 
είναι υποψήφιος Δήμαρχος στο Δήμο Ηρακλεί-
ου Αττικής, με το συνδυασμό «ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 
Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ»

   Β) ΣΕΡΒΑΙΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Δήμος Ιλίου

α) Βέργος Ιωάννης του Νικόλα. 
http://sites.google.com/site/vergosgiannisnik/

“Γ ε ν ν ή -
θ η κα  σ τ ο 
χωριό  μας 
Σέρβου  το 
1948. Έφυγα 
για την Αθή-
να σε ηλικία 
13 ετών και 
εργάστηκα 
στην  οικο-
δ ο μ ή .  Ε ν 
σ υ ν ε χ ε ί α 
προσλήφθη-
κα  με  εξε-
τάσεις στις 
αστικές συ-
γκοινωνίες 

(τρόλεϊ), όπου εξάντλησα την ιεραρχία και 
συνταξιοδοτήθηκα. Τα περισσότερα χρόνια 

της εργασίας μου ασχολήθηκα ενεργά με τα 
συνδικαλιστικά του κλάδου μου και συνέβα-
λα στην δικαίωση πολλών αιτημάτων μας. 
Είμαι παντρεμένος με την συμπατριώτισσα  
Ρήνα Ν. Κωνσταντόπουλου και έχουμε 
τρία αγόρια. Τον Νικόλα που εργάζεται ως 
δημοτικός υπάλληλος, τον Άγγελο που είναι 
ιπτάμενος στη πολεμική αεροπορία και τον 
Κωνσταντίνο που εργάζεται ως ιδιωτικός 
υπάλληλος. Κατοικώ στο Ίλιον από το 1972. 
Για αρκετά χρόνια ήμουν στο Κοινοτικό 
Συμβούλιο του χωριού μας, ως αντιπρόεδρος, 
όπου θεωρώ πως εργάστηκα αποδοτικά. Έχω 
διατελέσει μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου μας 
επί 8 χρόνια. Στο σημερινό ΔΣ είμαι αντιπρό-
εδρος και στο προηγούμενο ήμουν γραμμα-
τέας. Πιστεύω πως συνέβαλα και εγώ στην 
επίτευξη των στόχων του Συλλόγου, ιδίως 
τα τελευταία χρόνια που κατασκευάστηκε 
το Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού. Επίσης 
είμαι Γραμματέας του συλλόγου Αρκάδων 
Ιλίου “Προσέληνοι”. Θα είμαι υποψήφιος στο 

δ) Διαμαντοπούλου-Τρουπή Μαρίνα, 
στο συνδυασμό Γιαννόπουλου. http://m-dia-
mantopoulou.
blogspot.com/

“Γεννήθη-
κα στο χωριό 
Κοκκινοράχη 
(Μπ ο ύ ζ α ) . 
Τελείωσα το 
Δ η μ ο τ ι κ ό 
σχολείο Κοκ-
κινοράχης και 
το Γυμνάσιο 
Τροπαίων. Εί-
μαι απόφοιτος 
του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχο-
λής Αθηνών. Από τότε έχω εργαστεί, κυρίως 
προϊστάμενη, στο λογιστήριο διάφορων επιχει-
ρήσεων  Είμαι παντρεμένη με τον πατριώτη μας 
Σερβαίο Νίκο Αρ. Τρουπή, που εργάζεται στην 
Εθνική Τράπεζα και αποκτήσαμε δύο αγόρια. Ο 
μεγαλύτερος γιος μας είναι απόφοιτος του Πα-
νεπιστημίου Πατρών και κάτοχος μεταπτυχια-
κού διπλώματος από το ΕΜΠ (εξειδικευμένος 

σε θέματα πληροφορικής), ενώ ο μικρότερος 
είναι προπτυχιακός φοιτητής στο Πολυτεχνείο 
της Πάτρας.

 Στην Αθήνα μένω στο Ίλιον. Επισκέπτομαι   
πολύ συχνά τόσο την Κοκκινοράχη όσο και του 
Σέρβου, που μένουν οι γονείς μου και οι γονείς 
του Νίκου και είναι τα πατρικά μας σπίτια. 
Αγαπώ πολύ το τόπο μας και την αγάπη αυτή 
την έχω εκδηλώσει μέσα από τη δράση μου 
ως γραμματέας του φυσιολατρικού ομίλου «Η 
Γκούρα», καθώς κι από την έντονη παρουσία 
μου στο σύλλογο Αρκάδων Ιλίου, όπου είμαι 
μέλος. Για το φαράγγι έχουμε οργανώσει πολλές 
εξορμήσεις και έχουμε προβεί σε πολλές ενέρ-
γειες για την αξιοποίησή του, που βρίσκονται 
σε πολύ καλό στάδιο.  Θα είμαι υποψηφία στο 
συνδυασμό “ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ.” του Ι. Γιαννόπουλου, ο οποίος 
κατέρχεται στις εκλογές ως ανεξάρτητος. Έχω 
διάθεση να εργαστώ για τα χωριά μας και μπο-
ρώ να σας βεβαιώσω πως, αν με ψηφίσετε  θα 
δικαιωθείτε για την επιλογή σας.
Σας ευχαριστώ.
Μαρίνα” 

2) Σερβαίοι υποψήφιοι για το Τοπικό Συμβούλιο του χωριού

Πέντε πατριώτες θα είναι υποψήφιοι για το 
ΤΣ του χωριού. Με αλφαβητική σειρά: τρεις 
θα είναι στο συνδυασμό Γιανόπουλου, που 
κατέρχεται ως ανεξάρτητος.

-Ρουσιάς Ιωάννης του Μαρίνη και 
-Σχίζας Ιωάννης του Θεοδώρου.

και τρεις με το συνδυασμό Παρασκευόπου-
λου, που κατέρχεται με τη στήριξη ΠΑΣΟΚ.

-Ανδριόπουλος Ανδρέας του Νικολάου
-Βέργος Γεώργιος του Λάμπρου και
-Δάρας Κωνσταντίνος του Νικολάου
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Τρανή Βρύση Σέρβου
Κοκκινόβρυση Σέρβου

Εορτασμός Θεοφανίων στο xωριό. Κοπή πίτας από την Κοινότητα
Μ ε  λ α μ πρ ό τ η τα 

γιορτάστηκε στο χω-
ριό η εορτή των Θεο-
φανίων. Ο καιρός ήταν 
ηλιόλουστος, αν και το 
κρύο αρκετά τσουχτε-
ρό. Αρκετός κόσμος 
για την εποχή στο χω-
ριό και η προσέλευση 
στο ναό, σχεδόν καθο-
λική. Τη Θεία λειτουρ-
γία έψαλλε ένας νέος ιερέας (προσωρινός 
ή αντικαταστάτης του πατρός  Σωτηρίου;), 
ευγενέστατος και καλοσυνάτος. Πρόκειται για 
τον πατέρα Ευμένιο, από Λαγκαδά Θεσσαλο-
νίκης και Αθήνα, ορμώμενο. Μετά το πέρας 
της εκκλησίας και την βάπτιση του Τιμίου 
Σταυρού, η Ράχη υποδέχθηκε  για λίγο τους 

χειμερινούς επισκέπτες, όπου “ζεστάθηκε 
το περιβάλλον” με τις ανταλλαγές ευχών και 
τις ένθερμες συζητήσεις των συμπατριωτών 
μας. Ακολούθως, οι περισσότεροι πατριώτες 
συγκεντρώθηκαν στο καφενείο του προέδρου 
του Τοπικού Συμβουλίου Γιάννη Ρουσιά,  για 
την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Το 
κλίμα και εκεί ήταν ζεστό και οι πατριώτες 
χαμογελαστοί, με την αγάπη ζωγραφισμένη 
στα πρόσωπά τους. 

Ο πατέρας Ευμένι-
ος ευλόγησε την πίτα 
και μαζί με τον Γιάννη 
Ρουσιά την έκοψαν 
και την μοίρασαν στους 
παρευρισκόμενους. Ο 
δίσκος με τα τσίπουρα 
πηγαινοερχόταν, για να 
ευφράνει τις καρδιές, 
που είχαν ζεσταθεί από 
την παρουσία και τις 

ολόθερμες ευχές των πατριωτών. Παρόντα 
στην εκδήλωση και τα δυο μέλη του ΤΣ, 
Ανδ. Ανδριόπουλος και Ι. Σχίζας. Επίσης, 
συμμετείχαν η Μαρίνα Διαμαντοπούλου, 
μέλος του ΔΣ του Δήμου Γορτυνίας, ο Θάνος 
Μπόρας, πρώην αντιδήμαρχος Ηραίας και ο 
Ν. Τρουπής, γραμματέας του Συνδέσμου και 

εκπρόσωπός του στην εκδήλωση.  
Τις καλύτερές μας ευχές στο ΤΣ, μπράβο 

του για την εκδήλωση και ελπίζουμε του 
χρόνου να συνδιοργανώσει με το Σύνδε-
σμο μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στο χωριό, 
την ημέρα των Φώτων. 

(Στο youtube έχει αναρτηθεί video με τη 
λειτουργία στο μητροπολιτικό Ναό του χω-
ριού, την ημέρα των Θεοφανίων. Αναζητείστε 
το στο trounik)

Απάντηση Συνδέσμου  στη σελ.8

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Σ. Ι. ΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
Ο πρόεδρος του Τ/Σ του χωριού Ι. Ρουσιάς απέ-

στειλε στο Σύνδεσμο την παρακάτω επιστολή
Προς το Δ.Σ. Συνδέσμου Σερβαίων “Η Κοίμηση 

της Θεοτόκου”
Αγίου Μάρκου 16, Αθήνα
Θέμα: 1.Γενική Απογραφή Πληθυσμού. 
2.Παραχώρηση χώρου στο Τοπικό Συμ-

βούλιο
Αγαπητοί συμπατριώτες,
Αν και θα ήταν προτιμότερο να διοργανώνα-

με μια κοινή συνεδρίαση, ο Σύνδεσμος και η 
τοπική κοινότητα, στο χωριό για τα θέματα 
που μας απασχολούν, δυστυχώς τα χρονικά 
περιθώρια, καθώς και η εποχή του χρόνου το 
κάνουν δύσκολο.

Για τους παραπάνω λόγους θα ήθελα με αυτή 
την επιστολή να σας ζητήσω από την μεριά του 
Συνδέσμου να κάνετε ό,τι είναι δυνατό, ώστε 
να ειδοποιήσουμε τους πατριώτες και να τους 
ενημερώσουμε – αφυπνίσουμε ότι το διάστη-
μα από 30 Μαρτίου μέχρι 13 Απριλίου – θα 
διεξαχθεί γενική απογραφή του πληθυσμού. 
Όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για ένα ζω-
τικής σημασίας ζήτημα για το χωριό μας να 
απογραφούμε όσοι γίνεται περισσότεροι και 
σίγουρα πάνω από 300 άτομα, μιας και όπως 
γνωρίζετε ο “Καλλικράτης” συνδέει άμεσα τη 
χρηματοδότηση στους δήμους αλλά και τις το-
πικές κοινότητες με τον πληθυσμό τους. Δηλαδή, 
στις τοπικές κοινότητες με πληθυσμό άνω των 
300 ατόμων, τα τριμελή συμβούλια δύναται 
να λαμβάνουν χρήματα από τον τακτικό 
προϋπολογισμό του οικείου δήμου και να τα 
διαχειρίζονται για συγκεκριμένους σκοπούς, 

όπως άλλωστε προβλέπεται από τον νόμο (βλ. 
N. 3852/2010 άρθρο 82). Αντίθετα, στις τοπικές 
κοινότητες με πληθυσμό κάτω των 300 κατοίκων 
το δημοτικό συμβούλιο είναι αυτό που εγκρί-
νει τις δαπάνες και διαχειρίζεται τα προβλή-
ματα που προκύπτουν, ύστερα από αίτηση του 
εκπροσώπου του τοπικού συμβουλίου.

Αντιλαμβάνεστε σε έναν δήμο όπως αυτός της 
Γορτυνίας, που χαρακτηρίζεται από μεγάλης 
κλίμακας γεωγραφική διασπορά των χωριών 
αλλά και το τόσο μεγάλο πλήθος -σε αριθμό- 
τοπικών συμβουλίων, τη δυσκολία που θα 
έχει το χωριό μας για άμεση επίλυση βασικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει, ειδικά κατά 
του χειμερινούς μήνες. Κατ’ επέκταση, ακόμα 
πιο δύσκολος θα είναι ο προγραμματισμός και η 
υλοποίηση έργων υποδομής για το χωριό, με σκο-
πό τη βελτίωση, ανάπτυξη αλλά και ανάδειξη του, 
όχι μόνο σε εμάς αλλά και τους επισκέπτες του.

Τέλος, θα ήθελα να ζητήσω από τον Σύνδεσμο 
να παραχωρήσει στην τοπική κοινότητα κάποιο 
χώρο από το πολιτιστικό κέντρο ώστε να μπορεί 
να συνεδριάζει, μιας και όπως γνωρίζετε το γραφείο 
της πρώην κοινότητας έχει παραχωρηθεί στον αιδε-
σιμότατο ως χώρος φιλοξενίας και διαμονής του.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την ανταπόκριση 
σας σε αυτό το κάλεσμα μας και σας ενημερώνω ότι 
είμαστε πάντα στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινί-
σεις αλλά και για όποιο άλλο ζήτημα προκύψει.

Σέρβου, 09 Ιανουαρίου 2011.
Εκ του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας 

   ο Πρόεδρος,  Ιωάννης Μ. Ρουσιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΝΕΟΥΣ
Σάββατο απόγευμα, 05 Φεβρουαρίου 2011

Το ΔΣ του Συνδέσμου μας καλεί τους πατριώτες στην εκδήλωση, για την κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας και τη βράβευση των νέων του χωριού.  Η εκδήλωση θα γίνει 
το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2011, στις 5,00 μ.μ., στην αίθουσα “Μελίνα Μερκούρη” 
στο Ίλιον (δίπλα από το Ναό Αγίου Φανουρίου). 
Η εκδήλωση προγραμματίσθηκε για πρώτη φορά απόγευμα (δοκιμαστικά), με το 

σκεπτικό πως θα εξυπηρετηθούν καλύτερα οι πατριώτες. Επειδή φέτος, λόγω των 
δυσμενών οικονομικών συγκυριών, δεν κλείστηκε αίθουσα για χοροεσπερίδα, η εκ-
δήλωση θα περιλαμβάνει, εκτός των άλλων και πρόχειρο γεύμα (πίτσα, ποτό, γλυκό, 
πίτα), χωρίς επιβάρυνση των πατριωτών. 

(20 πίτσες μας πρόσφερε δωρεάν η πίτσα FAN καθώς και σημαντική έκπτωση στα 
ποτά)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Κυριακή πρωί, 13 Μαρτίου 2011. Αίθουσα Παναρκαδικής Το ΔΣ του Συνδέσμου, σύμφωνα με το καταστατικό, προγραμμάτισε την ανά διετία Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 13 Μαρτίου 2011, στην αίθουσα της Πανα ρκα-δικής Ομοσπονδίας, Τζώρτζ 9 πλατεία Κάνιγγος, στις 10,00 π.μ. Η ΓΣ θα περιλαμβάνει διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του απερχόμενου ΔΣ και συζήτηση διαφόρων θεμάτων συλλογικού ενδιαφέροντος, όπως -ψήφιση κανονισμού για ιστοσελίδα-φιλοξενία Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας στο Πολ. Κέντρο Σέρβου.-προτομές ευεργετών-Θέματα που θα θέσουν οι πατριώτεςΑν δεν υπάρχει απαρτία, η ΓΣ θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή την ίδια μέρα και ώρα στο γραφείο του Συνδέσμου. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, οι αρχαιρεσίες θα γίνουν την επόμενη Κυρια-

κή της ΓΣ. Φέτος θα γίνουν την Κυριακή 20 Μαρτίου 2011 στο γραφείο του Συνδέσμου, 
Αγίου Μάρκου 16 Αθήνα. Σε περίπτωση που η ΓΣ επαναληφθεί στις 20 Μαρτίου η 
ημερομηνία των αρχαιρεσιών θα αποφασισθεί από τη ΓΣ και θα δημοσιοποιηθεί μέσω 
της ιστοσελίδας.
Για να μην υπάρξει ιδιαίτερος κόπος των πατριωτών που θα διενεργήσουν τις αρ-

χαιρεσίες, αποφασίστηκε η ψηφοφορία να διενεργηθεί από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 
το απόγευμα. 
Η δήλωση υποψηφιοτήτων στα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, μπορεί να γίνει 

μέχρι την 24η ώρα της Πέμπτης, πριν τις αρχαιρεσίες. 
Θερμή παράκληση σε όλους τους πατριώτες να προσέλθουν μαζικά τόσο στη Γ/Σ 

όσο και στις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου. Ιδιαίτερη παράκληση απευθύνει το ΔΣ στους 
πατριώτες να δηλώσουν υποψηφιότητα για το ΔΣ. Δεν πρέπει να αφήσουμε τον ιστορικό 
μας  Σύνδεσμο να απαξιωθεί ή και να διαλυθεί. Όλοι έχουμε χρέος, περισσότερο όμως 
αυτοί που  μέχρι σήμερα δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να προσφέρουν εθελοντικά τις 
υπηρεσίες τους στους πατριώτες. Τα παλαιότερα μέλη στο ΔΣ πρέπει να προσφέρουν 
τις θέσεις τους σε άλλους πατριώτες, ώστε να υπάρχει συνεχής ανανέωση και προσδοκία 
για μεγαλύτερη παραγωγή συλλογικού έργου.

ΕΥΧΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2011
Το ΔΣ του Συνδέσμου μας «Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ», με την ευκαιρία του νέου 

έτους εύχεται σε όλους τους απανταχού της γης πατριώτες και φίλους του χωριού μας, “χρόνια 
πολλά”, με υγεία και προκοπή.  

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΕΓΕΝΤΑΣ
Το  ΔΣ του Συνδέσμου μας συγχαίρει τον Πέτρο Τατούλη, που εξελέγη Περιφερειάρχης 

Πελοποννήσου και τον Γιάννη Γιαννόπουλο, που εξελέγη Δήμαρχος Γορτυνίας. Επίσης 
συγχαίρει όλους όσους συμμετείχαν και εξελέγησαν στο Δήμο Γορτυνίας. Ειδικότερα συγ-
χαίρει την πατριώτισσα Μαρίνα Διαμαντοπούλου-Τρουπή, που εξελέγη   Δημ. Σύμβουλος 
στο δήμο Γορτυνίας, το Γιάννη Ρουσιά, που είναι πρόεδρος του ΤΣ του χωριού και τα μέλη 
Ανδρέα Ανδριόπουλο και Γιάννη Θ. Σχίζα. Τέλος, συγχαίρει τρεις ακόμη πατριώτες που 
εξελέγησαν στα ΔΣ δήμων της Αθήνας. Τον Γιάννη Νικ. Βέργο και Δημήτρη Δαλαμάγκα 
που εξελέγησαν στο Δήμο Ιλίου και τον Βασίλη Κουτσανδρέα, που εξελέγη στο δήμο 
Αγίου Δημητρίου και μάλιστα ανέλαβε και καθήκοντα προέδρου ΔΣ.         
Καλή υγεία να έχουν όλοι και κάθε επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.
(O I Bέργος επανεξελέγη στο σύλλογο “Προσέληνοι” και ανέλαβε καθήκοντα γραμματέα. 

Στο σύλλογο αυτό εκλέχτηκε και η Φωτεινή, κόρη του Ι. Στρίκου).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΤο ΔΣ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στον πατριώτη μας Τάκη Ι. Γιαννακό-
πουλο, που πρόσφερε τους τόμους της εγκυκλοπαίδειας “ΔΟΜΗ” για το Πολιτιστικό μας Κέντρο. Επίσης ευχαριστεί τον πατριώτη μας Βασίλη Κ. Σχίζα, εκδότη και ιδιο-κτήτη της εφημερίδας “Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ”, που με ενέργειές του κατάφερε ώστε ο πατέρας Κιλίφης (ηγούμενος της Μονής Πεντέλης και πολυγραφότατος συγγραφέας) να προσφέρει πάνω από εκατό βιβλία του στο Κέντρο μας. Το ΔΣ απέστειλε στους δω-ρητές ευχαριστήριες επιστολές και προτρέπει και άλλους πατριώτες να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.
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Σατιρικά κάλαντα 
Χριστουγέννων 
-Πρωτοχρονιάς,
2010-2011 

από το Θανάση Γκούτη

Έχω δυο χρόνια φίλοι μου τα κάλαντα να ψάλω
Μα φέτος θα τ’ ακούσετε, δεν θα το αναβάλω,
Σε πείσμα της κατήφειας λόγω του μνημονίου,
Με στίχο μελικό, λιτό και άνευ αρμονίου.
 
Καλήν ημέραν άρχοντες, αρχόντισσες και παίδες,
Στο φρόνημα και την καρδιά, δεν μπαίνουν χειροπέδες
Και ένεκα τούτου, πρόσωπα εκ Σέρβου και τοπία
Θα ανακληθούν στην μνήμη σας. Δεν είναι ουτοπία!
 
Χριστός γεννάται χωριανοί, στης Βηθλεέμ την πόλη!
Για χρόνια δεν αρδεύεται ούτε ένα περιβόλι,
Απ το τρεχούμενο νερό, που βγάζει η Τρανή-Βρύση
Κι αφήνεται, έτσι ελεύθερο, στο ρέμα να κυλήσει.
 
Χριστός γεννάται, ως έλεγα! Φόρα μεγάλη πήρα,
Στο έμπα του χωριού γροικώ, τον Στέλιο του Πλαστήρα,
Να ‘χει αναμμένα κούτσουρα, που τρίζουνε, στο τζάκι
Κι ένα κομψό χιονάνθρωπο, στο μαύρο του τζιπάκι.
 
Οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρεται η φύσις όλη,
Το Δου Νου Τού μας άφησε, άδειο το πορτοφόλι
Κι αδυνατούμε, ως άλλοτε, να μάσουμε το χρήμα,
Της απληστίας κι αμυαλιάς, πέσαμε όλοι θύμα.
 
Όσο ζυγώνεις στο χωριό, σε πνίγουν οι αναμνήσεις,
Δεν βρίσκεις άνθρωπο εύκολα, να τον καλανταρίσεις.
Να σε φιλέψει ένα αυγό, δυο σύκα ή πορτοκάλι,
Ν’ ακούσεις, έστω, μια φορά, παιδιά μας τα’ ειπαν άλλοι.
 
Χριστός γεννάται σήμερον, εν φάτνη των αλόγων,
Μας ταλαιπώρησαν σκληρά, τα σπρέντς των ομολόγων
Κι ίσως να φέρει άνοιξη στη χώρα, ο ‘‘Καλλικράτης’’
Να φύγει η Τρόϊκα, το χτικιό, του νου ο τρομοκράτης.
 
Χειμώνιασε! Και στο χωριό,κατσούλι πια δεν σκούζει!
Ούτε ταβέρνα ειν’ ανοιχτή.κι αν κάποιος που τα τσούζει,
Θέλει πιοτό να ζεσταθεί ή ένα  τσιπουράκι,
Πιόματα θα ονειρεύεται, στου Αλούπη το τουράκι!
 
Καλήν ημέραν χωριανοί. μπήκα στ αρχοντικό σας
Και δεν ακούστηκε ενα γάβ, απο τον μπιστικό σας,
Τώρα πού ντόρος γίνεται, φεύγει ο παλιός ο χρόνος
Κι έρχεται την Πρωτοχρονιά, ο νέος του ο κλώνος.
 
Χρόνια πολλά, σαν άλλοτε!Τέτοιες χρονιάρες μέρες,
χωρίς τι-βί και κινητά ή Δου Νου Του φοβέρες,
ευχόμαστε στους χωριανούς, στους γείτονες και φίλους.
Μα τώρα δεν αδειάζουμε! γέμισε ο κόρφος ψύλλους!
 
Χρόνια πολλά στην μόνιμη του τόπου μας παρέα,
Τον τέως πρόεδρο τον Λια, τον Πάνο Κουτσανδρέα,
Τον Γιώργο, τον Ρουσόγιαννη, τον Σκούρο τον Μαρίνη,
Που πάει τα γίδια Κρίκιζα ή και Ραχηπουρίνι.
 
Στη Βάσω, τα βλαστάρια της, την Βούλα, τη Χρυσούλα,
Που τον χειμώνα πολεμούν και είναι μέσα σ’ούλα.
Το γείτονά μου τον Μπουρνά και τον Θάνο τον Μπόρα,
Να ‘ναι καλά, να ‘ναι γεροί κι ας μην τους στέλνω δώρα.
 
Χρόνια πολλά και στον Γιατρό, τον φίλο μου το Στάθη,
Που σ’ όποια αρρώστια κλήθηκε, πήγε κοντά κι εστάθη,
Λέγοντας ότι την υγειά, σε όλους μας, την δίνει,
Μόνο η παρέα η καλή και η κρασομυκίνη!
 
Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά κι αρχή καλός μας χρόνος,
Να παντρευτούν οι ανύπαντροι, μην μείνει ένας μόνος,
Με μορφονιές, ανύπαντρες, του τόπου μας κορίτσια
Και να νερώσουν το κρασί, μην κάνουνε καπρίτσια.
 
Άγιος Βασίλης έρχεται από την Καισαρεία,
Κατάντησε έρμο το χωριό, απ’ την αδιαφορία,
Όλων εκείνων, που, συχνά, για το χωριό μιλάνε
Κι αλλού για γλέντια ή διακοπές το καλοκαίρι πάνε!
 
Αρχή που βγήκε ο Χριστός στη γή να περπατήσει,
Κάθε πατριώτης στο χωριό, φέτο ας κατηφορίσει
Και να συντρέξει με τροφή, πνευματική, στο Κέντρο,
Που είπαμε Πολιτιστικό. Της γνώσης να ‘είναι δέντρο!
 
Αρχιμηνιά, καλή χρονιά, στον νέο Κοινοτάρχη.
Όποιος ξέρει να άρχεται, θα μάθει και να άρχει,
Να του θυμίσω ότι έλεγαν, τα πιο παλιά τα χρόνια,
Αφού η θητεία της Αρχής, δεν είναι απλή κι αιώνια
 
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, σε κάθε μια, κάθε ένα,
Στου Σέρβου ν’ανταμώσουμε ξανά κι αδελφωμένα,
Να ανηφορήσουμε μαζί και με ντορό Σερβαίϊκο,
Άδοντας άσμα αργόσυρτο και Κολοκοτρωναίικο,
 
 Στο κακοσκάλι της ζωής, του έντεκα τις μέρες,
Που γέρνει το καράβι μας και το προσμένουν ξέρες!
 
Τα κάλαντα διαβάσατε και την χρονιά ετούτη
Σε έμμετρη ποιητική Αθανασίου Γκούτη.

Γεννήσεις
 Ο Ηλίας Γ. Χρονόπουλος και η σύζυγός του Μι-

χαλίτσα Aλ. Κατεμή απέκτησαν την 12/10/2010 το 2ο 
αγοράκι τους.

 Η Έλλη Βήχου, κόρη της Κατερίνας Β. Βέργου και ο 
σύζυγός της Κωνσταντίνος Μαγουλιώτης απέκτησαν το 
πρώτο τους παιδάκι που είναι κορίτσι στις 16/1/2011.
Το ΔΣ εύχεται στους ευτυχείς γονείς να τους ζήσει.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• 03-11-2010.  ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΔΕΣΠΩ ΤΟΥ ΠΟΛ. 98 

ετών. 
Πλήρης ημερών η θεια Δέσπω, άφησε την τελευταία 

της πνοή στην Αθήνα, όπου διέμενε από τη δεκαετία 
του 1960. Η νεκρώσιμος ακολουθία εψάλη την Πέμπτη 
04-11-2010, με τη συμμετοχή πάρα πολλών πατριωτών, 
στην εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας στο Ίλιον και ο 
ενταφιασμός έγινε στο νεκροταφείο των Αγίων Θεο-
δώρων. Η εκλιπούσα είχε γεννηθεί στο χωριό το 1912 
και είχε παντρευτεί  τον Πολυχρόνη Παγκράτη (έχει 
πεθάνει πριν αρκετά χρόνια), με τον οποίο απέκτησε 
τρία παιδιά. Tην Ντίνα που έχει πεθάνει, τον Γιώργο και 
τη Μαρία. Ήταν κόρη του Ηλία Αθ. Σχίζα (παππούς της 
ήταν ο “γερο-Θανασάκος”) και είχε έναν αδερφό, που 
τον έλεγαν Κωνσταντή. Η Δεσπούλα (έτσι τη λέγαμε οι 
πανωμαχαλίτες) ήταν ήσυχος, συμπαθής και καλοσυνά-
τος άνθρωπος. Αγωνίστηκε να μεγαλώσει τα παιδιά της 
και να τους δώσει σωστές αρχές, για να αντιμετωπίσουν 
με επιτυχία τη ζωή. Στην Αθήνα που ήρθε βοήθησε με 
τον άντρα της τα παιδιά τους όσο μπορούσαν, αλλά  και 
εκείνα  φρόντισαν τους γονείς τους μέχρι τα τελευταία 
τους και έτσι έφυγαν από τη ζωή ευχαριστημένοι.

11-11-2010. ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔ., 89 ετών
Στο σπίτι του άφησε την τελευταία 

του πνοή ο μπάρμπα Νίκος, στο χωριό 
μας, όπου πέρασε όλη του τη ζωή. 
Η νεκρώσιμος ακολουθία εψάλη  με 
την παρουσία πολλών συγγενών και 
πατριωτών στο μητροπολιτικό Ναό του 
Σέρβου, “Κοίμησης της Θεοτόκου”, 
εκεί που ο εκλιπών επί σειρά ετών 
βρισκόταν στο ψαλτήρι και βοηθούσε 
στη λειτουργία και σε θρησκευτικές 
εκδηλώσεις.  Ήταν γιος του Θοδωρή 

Λιατσόπουλου (Λιατσιοθοδωρή), που είχε παντρευτεί 
την Αγγέλω Μ. Τερζή και απέκτησαν 4 αγόρια (Νίκο, 
Ηλία, Μιχάλη και Παναγή) και  4 κορίτσια (Παναγούλα, 
Φανή, Γεωργία και Βασιλική). Ο Νίκος παντρεύτηκε την 
Παναγούλα Μαρ. Βέργου (έχει πεθάνει πριν αρκετά 
χρόνια) και απόχτησαν την Αγγελική, που πέθανε σε 
ατύχημα και το Γιώργο, γνωστός έμπορος στο χωριό, 
συνεχιστή  της δουλειάς του πατέρα του, ο οποίος ήταν 
από τους πρώτους εμπόρους του χωριού. Ο Γιώργος 
έχει παντρευτεί τη Βάσω Η. Σχίζα  και έχουν δυο παιδιά 
(την Ειρήνη και το Νίκο). 
Ο Νίκος Λιατσόπουλος ήταν ένας καλοσυνάτος και 

ήσυχος άνθρωπος, σωστός οικογενειάρχης και εξυπη-
ρετικός έμπορος. Ας είναι ελαφρύ το χώμα του “Μπου-
λούτσου” που τον σκέπασε.

25-12-2010. ΒΕΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΥ, 82 ετών 
Την ημέρα των Χριστουγέννων έφυγε για το μεγάλο 

ταξίδι από κοντά μας, ο θείος Αντώνης, μετά από σύντο-
μη αρρώστια. Γεννήθηκε στου Σέρβου και ήταν το τρίτο 
παιδί του Μήτρου Βέργου, με πρώτη την Παναγούλα 
Αγ. Κλεισούρα, και δεύτερο το Θύμιο που ζει στη Σκάλα 
Λακωνίας. Ασχολήθηκε ως μαρμαράς στην Αθήνα.  Ήταν 
πολύ εργατικός. Παντρεύτηκε τη Βούλα Αχουμανή και 
έκαναν ένα γιο το Δημήτρη. Όμως ήταν άτυχος γιατί 
πέθανε η γυναίκα του. Μετά από πολλά χρόνια παντρεύ-
τηκε πάλι και στάθηκε πάλι άτυχος. Ήταν φιλήσυχος 
άνθρωπος, καλός πατέρας και παππούς. Ας είναι ελαφρύ 
το χώμα που σε σκέπασε θείε Αντώνη.
Στην οικογένεια του Δημήτρη, και στα αδέλφια του, 

Θερμά συλλυπητήρια.
Σπύρος και Έφη Κλεισούρα
Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει στους συγγενείς 

και των τριών εκλιπόντων πατριωτών τα θερμά του 
συλλυπητήρια

Μνημόσυνο Μαρίκας Ευθυμίου Βέργου

Στις 20 Δεκεμβρίου 2010 τελέσα-
με εξάμηνο μνημόσυνο υπέρ ανα-
παύσεως της ψυχής της Μαρίκας 
Ευθ. Βέργου (Μητροβέργου) στον 
Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Σκάλας 
Λακωνίας παρουσία συγγενών και 
φίλων

Ο σύζυγος, τα παιδιά, 
τα εγγόνια και δισέγγονα
Ευχαριστούμε όσους 

συμμετείχαν στο μνημόσυνο

Στη μνήμη του αδερφού μου Γιάννη
Καλό ταξίδι στον πολυαγαπημέ-

νο μου αδελφό Γιάννη Δάρα, που 
έφυγε από τη ζωή στις 5/10/2010 
ανεπάντεχα, μετά από σύντομη 
και σπάνια αρρώστια. Δύσκολη 
μάχη έδωσε ο αγέρωχος στρα-
τηγός, μα μπροστά στο θέλημα 
του θεού, όλοι είμαστε μικροί και 
ανίσχυροι.
Στη ζωή σου ήσουν ένα διαμά-

ντι που έλαμπε και πρόβαλε όλες 
τις αρετές σου, σαν τα χρώματα 
της ίριδος, χωρίς εσύ να το λες γιατί  υπήρξες σεμνός 
πάντοτε στη ζωή σου. Ήσουν το καμάρι των γονιών 
μας, ο πατέρας μας ο Γιωκοντάρας σε καμάρωνε χω-
ρίς να το διαλαλεί, και αν συναντηθείτε  στην κοινωνία 
των ψυχών θα έχετε πολλά να πείτε . Αδελφούλη μου, 
ψυχούλα μου, σε συναντώ κάθε βράδυ νοερά στην 
προσευχή μου  και παρακαλώ το θεό να εξαντλήσει το 
έλεός του και να σου δώσει μια θέση στον παράδεισο. 
Εύχομαι το χώμα που σε σκέπασε να είναι ελαφρύ και 
δροσερό. Η οικογένειά μου και εγώ δεν θα σε ξεχά-
σουμε ποτέ, γιατί σε λατρεύαμε όσο ζούσες. 

Χριστίνα Μπαλκανά–Δάρα

Ο κόσμος του. Μαρίας Παναγοπούλου
Ήρθε λοιπόν και φέτος ο Άγιο-

Βασίλης για τον πεντάχρονο Θάνο. 
Στην ώρα του, το βράδυ της Πρωτο-
χρονιάς, φέρνοντας το υπερηχητικό 
αεροπλάνο, που του ζήτησε -εφόσον 
βέβαια το μπορούσε- στο γράμμα που 
του έστειλε, διαβεβαιώνοντάς τον πως 
τον αγαπάει και τον περιμένει, σαν όλα 
τα καλά παιδιά, που σημειώνει στις ροζ 
σελίδες του βιβλίου του.
Ήρθε! Και πεινασμένος από την κού-

ραση, έφαγε το μελομακάρονο, που αποβραδίς επίτηδες τ΄αφήσανε 
με τη μαμά του πλάι στο τζάκι... Τον είδε με τα μάτια του που το 
έτρωγε... Αλήθεια!... Κι αυτός την ώρα εκείνη βγήκε στο δρόμο 
κάτω, κι ανέβηκε στο άρμα του, που το τραβούσαν -ναι σου λέω- έξη 
μεγάλοι τάρανδοι, με χρώμα καφετί και κάτι κέρατα,  να τόοοσα,  
σαν του δέντρου τα κλαδιά!... Είχαν χιόνι πάνω τους, μα ναι!... Το 
είδε... Τόπιασε και στις χούφτες του που πάγωσαν.  Μπρρρ...
Ήρθε, έφερε μάλιστα και του Δημήτρη τους παιχνίδι, μ΄όλο 

που εκείνος μέρες τώρα λέει, πως ο Άγιο-Βασίλης είναι ψέμα που 
τόφτιαξαν οι μεγάλοι, να ξεγελούνε τα παιδιά για της πρωτοχρονιάς 
τα δώρα, που οι ίδιοι τ΄αγοράζουνε...
Θα τόβλεπε άλλωστε και μοναχός του ο Θάνος, πως θα του φέρει 

“τάχα” κάποιο από αυτά που είδανε στα μαγαζιά και είπε ότι του 
αρέσει!... Κι αν ήταν έτσι, τότε... που το εργαστήρι με τους πάγους, 
που όλο το χρόνο ο καλός παππούς, ο Άγιο-Βασίλης, δουλεύει μέρα 
νύχτα με τα εργαλεία του, φτιάχνοντας τα παιχνίδια των παιδιών 
που τ΄αγαπάει ως τον ουρανό και πέρα ακόμη;
Ανησυχεί ο μικρούλης και ρωτάει:
-Υπάρχει Αγιο-Βασίλης θεία;
-Και βέβαια υπάρχει αγόρι μου...
-Τον έχεις δει καμιά φορά;
-Ξέρεις σε μας δεν μπόρεσε πολλές φορές νάρθει... Τον έκλει-

ναν τα χιόνια... Τον προλάβαιναν οι χρόνοι που αλλάζανε... 
Γύριζε πίσω για την Καισαρεία.

 Ιστορία Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως
Από την Ιερά Μητρόπολη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως 

λάβαμε επιστολή, με την παράκληση να γνωστοποιήσουμε την 
έκδοση του βιβλίου με τίτλο “Η Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως 
Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως”. Μεταξύ άλλων γράφει στην επι-
στολή του ο πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης αρχιμανδρίτης 
π. Ιάκωβος Κανάκης: “... Τα έσοδα από την πώληση του πο-
νήματος αυτού θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για την ενίσχυση των 
καθημερινών συσσιτίων των γερόντων απόρων πυρόπληκτων της 
επαρχίας μας... “. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
με τα γραφεία της Μητρόπολης στη Δημητσάνα. Τηλ. 2795031217 
(κόστος βιβλίου 10 €)
Απάντηση Συνδέσμου. Πατέρα Ιάκωβε. Ευχαρίστως δη-

μοσιεύουμε την επιστολή σας και σας συγχαίρουμε τόσο για το 
αξιόλογο συγγραφικό σας έργο, όσο και για το φιλανθρωπικό 
στους ανήμπορους ηλικιωμένους της περιοχής μας. Ο Σύνδεσμος 
αγόρασε έναν αριθμό βιβλίων, που θα διατεθούν για πώληση 
στους πατριώτες, με όλα τα έσοδα για την Μητρόπολη, αφού 
ο σκοπός είναι ιερός.  

Οι γεροντότεροι του χωριού
Πριν το 1912 πρέπει να έχει γεννηθεί η γυναίκα του 

Γιωργάκη Βέργου, (υπεραιωνόβια) ίσως και η αδερφή 
της η Μάρθα (γυναίκα του Μαρθολιά). Το 1912 (99 
χρονών) έχουν γεννηθεί ο Διαμαντάκος Κουτσανδριάς, 
ο Κωσταντής του Κουτσοτασιούλη και η Γεωργία Πα-
παθωμοπούλου. Το 1913 έχει γεννηθεί ο Ι. Μαραγκός, η 
Αγγελική Κωνσταντοπούλου...

1932-1993

συνέχεια στη σελ.8
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Επιστολή  που λάβαμε 
Ο Πάνος Κουτσανδριάς μας έστειλε από το χωριό επιστολή με αναφορά σε ιστορικά θέματα. 

Θα δημοσιεύσουμε τώρα όσα μπορέσαμε να διαβάσουμε. Τα υπόλοιπα θα μας τα διευκρινίσει 
όταν τον συναντήσουμε στο χωριό και θα δημοσιευθούν στο μέλλον.

Ο μπάρμπα-Πάνος, που πλησιάζει σήμερα τα εκατό χρόνια ζωής, είναι ένας μόνιμος  (στην 
κυριολεξία) κάτοικος του χωριού. Ζει εκεί με τη γυναίκα του Γεωργία και δέχεται τις επισκέψεις 
της οικογένειας  του γιου του Γιάννη, που μένουν μόνιμα στην Τρίπολη. Είναι ένας ευγενής, 
χαμογελαστός και συμπαθής άνθρωπος που ακόμη τάχει “τετρακόσια”. Διαβάζει πολύ ιστορία 
και κουβαλάει πολλές γνώσεις από τις παραδόσεις των προηγούμενων γενιών. Είναι μαχητής της 
Εθνικής Αντίστασης και γνήσιος αγωνιστής της αριστερής ιδεολογίας. Ο λογοτέχνης μας αείμνη-
στος Θ. Τρουπής, του έχει αφιερώσει ένα από τα ωραιότερα γραπτά του, με τίτλο “τα παράσημα”. 
Εκεί σκιαγραφείται με τον πλέον παραστατικό τρόπο η αγωνιστική προσωπικότητα, το θάρρος 
και το ασυμβίβαστο του Π. Κουτσανδριά (το άρθρο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του 
Συνδέσμου: (Σερβαίοι λογοτέχνες-Θ. Τρουπής). Κείμενά του έχουμε δημοσιεύσει κατά καιρούς 
στον Αρτοζήνο. Πρόσφατα μας έστειλε κάποιες σημειώσεις για δημοσίευση με αναφορές σε 
ιστορικά θέματα, με αφορμή κυρίως σχετική ομιλία του προέδρου του φυσιολατρικού Ομίλου 
“Η Γκούρα”, κ. Αποστολόπουλου από του Λυκούρεση. Είναι αυτονόητο πως η δημοσίευση στον 
“Αρτοζήνο” προσωπικών απόψεων οποιουδήποτε πατριώτη και για οποιοδήποτε θέμα, δεν ση-
μαίνει αποδοχή των απόψεών του από την εφημερίδα και το ΔΣ του Συνδέσμου. Οι αναγνώστες 
κρίνουν κάθε κείμενο. 

Γράφει ο Πάνος Κουτσανδριάς: 
“Ο Δημήτρης Μπράβος από τη Μαλάσοβα δεν 

πήγε στη δίκη του Κολοκοτρώνη και Πλαπούτα. 
Αυτός που πήγε ήταν ο Πανάγος Στρίκος από του 
Σέρβου, υπέρ των κατηγορουμένων”.

Για την καταστροφή του χωριού “Αρτοζήνος” 
λέει: 

“Ο Ανδρέας Δάρας ήταν κλέφτης του Ζαχαριά 
του Μπαρμπιτσιώτη και είχε την οικογένειά του 
στον Αρτοζήνο. Κάποια στιγμή, είδε από τα έλατα 
του Μαινάλου, καπνούς. Πήγε να δει τι γίνεται. 
Όταν έφτασε στο αλώνι στην Κορωνιώτιισσα   είδε 
πως οι Τούρκοι είχαν πιάσει τους Αρτοζηναίους , 
όσους πρόλαβαν, και τους είχαν δέσει σε πασσά-
λους.  Ανέβηκε μετά στον Άγιο-Δημήτρη, ερημιά. 
Τα σπίτια όλα καμένα. Επήγε προς του Μοσχονά, 
στο στρογγυλό, στη λάκα. Εκεί βρήκε ένα παιδί. 
Το γνώρισε. Ήταν του προεστού του χωριού, ο 
οποίος λεγόταν Χομένος. Το παιδί είχε πέσει από 
άλογο που τα μάζευαν οι Τούρκοι. Το έφερε στη 
Σφυρίδα και το έδωσε στο Λιά το Στρίκο. Αυτός 
το πήγε στου Λυκούρεση και αυτό το παιδί έγινε 
ο γενάρχης των Κομνηνών. Από Χομεναίοι έγιναν 
Κομνηναίοι-Κομνηνοί”.

Σχετικά με τη σπηλιά στη Σφυρίδα γράφει:
“Όταν το 1826 ερχόταν ο Ιμπραήμ από το Με-

σολόγγι προς την Τριπολιτσά μέσω Καλαβρύτων, 
στη Βλαχέρνα έστειλε μια πενηνταριά καβαλα-
ραίους προς Γορτυνία για πλιάτσικο. Στην Καρ-
καλού έριξαν ορδή. Οι Στρικαίοι, Ρουσαίοι, Κου-
τσανδραίοι και Τρουπαίοι που το έμαθαν έριξαν 
τα γιδοπρόβατά τους προς την πέρα μεριά, προς 
τα Λυκουραισαίικα δάση. Το πρωί οι Τουρκαλάδες 

ξαγνάντησαν στην 
Κ ο κ κ ι ν ό β ρ υ σ η 
και είδαν τα γίδια 
προς το παλιόκα-
στρο. Ποιό κάτω, 
σ τη Σφυρίδα, ο 
Πανάγος Στρίκος 
είχε αφήσει στη 
σπηλιά τον πατέ-
ρα του, γέρο και 
τυφλό, που δεν 
μ π ο ρ ο ύ σ ε  ν α 
ακολουθήσει τους 
άλλους που έφευγαν. Ο γέρος όταν άκουσε το 
θόρυβο που έκαναν οι Αραπάδες του Ιμπραήμ, 
νόμισε πως ήσαν οι δικοί του και φώναξε: Πούθε 
πάνε τα παλιόσκυλα ρε παιδιά; Τον άκουσαν οι 
Αραπάδες, μπήκαν μέσα, τούβγαλαν τα έντερα 
και τα πέρασαν στο λαιμό του. Τούκοψαν και 
το  πέος του και του τόβαλαν στο στόμα. Αυτή 
λέγεται “σπηλιά του Στρίκου (Στρίγκλου)”. Οι 
Αραπάδες πήραν τα Κουτσαντραίικα γίδια και 
στα παλιάμπελα που βγήκαν ήταν ο Γιάννης ο 
Στρίκος (Γουβογιάννης), αδερφός του Πανάγου, 
ο κατόπιν πεθερός του Καψήμαλη του Γιάννη 
Τρουπή και Αποστόλη Μπόρα. Τον κυνήγησαν να 
τον πιάσουν αλλά αυτός τους έφυγε στο δάσος. 
Το άλλο βράδυ πήρε ο Πλαπούτας τους Ηραιάτες 
και επήγαν και έκαναν γιουρούσι στην Καρκαλού 
και ο Θοδωρής ο Κουτσανδριάς πήρε ένα άλογο 
και το έφερε στη Σφυρίδα. Αυτή ήταν η μάχη στης 
Γριάς το σωρό, τα δε υπόλοιπα είναι τεχνάσματα 
του κυρ-Κανέλλου Δεληγιάννη”.

Αρμοδιότητες προέδρου Τοπικού 
Συμβουλίου Κοινότητας

Οι Τοπικές Κοινότητες με πληθυσμό 
πάνω από 300 κατοίκους εκλέγουν, σύμφω-
να με το νόμο, 3 μέλη και κάτω από 300, 1 
μέλος. Πρόεδρος εκλέγεται ο πλειοψηφίσας 
σύμβουλος του πλειοψηφίσαντος συνδυα-
σμού, την πρώτη Κυριακή. Οι εκλογές της 
δεύτερης Κυριακής δεν έχουν σημασία για 
τα Τοπικά Συμβούλια. Στον πρόεδρο του ΤΣ 
παρέχονται από το Δήμο έξοδα κίνησης, με 
απόφαση του Υπ. Εσωτερικών. 
Κάθε κοινότητα διαθέτει τοπικό ή δημο-

τικό γραφείο. Ο πρόεδρός της έχει και τις 
παρακάτω αρμοδιότητες: 

*Σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο 
της περιφέρειας καλεί τους κατοίκους και 
φορείς της κοινότητας, τουλάχιστον μια 
φορά το χρόνο, σε συνέλευση στην οποία 
συζητιούνται τα θέματα της Κοινότητας 
και γίνονται προτάσεις στο Δήμο, για τις 
δράσεις που πρέπει να αναλάβει για την 
Κοινότητα.

*Μεριμνά για την καλή κατάσταση του 
δικτύου ύδρευσης, εσωτερικής και αγροτι-
κής οδοποιίας, για την καθαριότητα κοινό-
χρηστων χώρων, για τον ηλεκτροφωτισμό 
και για τις παιδικές χαρές.

*Είναι υπεύθυνος για την προστασία της 
περιουσίας της Κοινότητας και υπεύθυνος 
για την ομάδα πυρασφάλειας της Κοινότη-
τας. Καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο 
δυναμικό που μπορούν να συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα 
Δημοτική Αρχή Δήμου Γορτυνίας
Όπως είναι γνωστό το ΔΣ του Δήμου Γορ-

τυνίας, που προέκυψε από τις πρόσφατες 
εκλογές, αποτελείται από 33 συμβούλους. 
20 προέρχονται από το συνδυασμό Γιαννό-
πουλου και 13 από την  αντιπολίτευση. Από 
τους 33, 8 εκλέχτηκαν από την περιφέρεια 
Τροπαίων, 6 από την  Ηραία, 5 από την 
περιφέρεια Κλείτορος, 4 από Κοντοβάζαινα, 
4 από Βυτίνα και από 2 από τις περιφέρειες 
Δημητσάνας, Τρικολώνων και Λαγκαδί-
ων. Από τους 6 που εκλέχτηκαν στη δική 
μα περιφέρεια (Ηραίας), 4 εκλέχτηκαν 
με το συνδυασμό Γιαννόπουλου (Διαμα-
ντοπούλου-Τρουπή Μαρίνα, Θανοπού-
λου-Χριστοπούλου Ελένη, Μητροπούλου 
Γεωργία και Παρασκευόπουλος Διον.), ο Κ. 
Αλβενιώτης με το συνδυασμό Παρασκευό-
πουλου και ο πρώην δήμαρχος Ηραίας Στ. 
Χριστόπουλος με το συνδυασμό Αποσκίτη.
Ο δήμαρχος κ. Γιαννόπουλος ανακοίνωσε 

στις αρχές του χρόνου, την σύνθεση του 
ΔΣ. Καθήκοντα προέδρου ΔΣ ανέθεσε στον 
καθηγητή Πέτρο Ζούνη. Ως υπεύθυνους 
αντιδημάρχους όρισε: Για την Ηραία το 
Διον. Παρασκευόπουλο, για την Βυτίνα (και 
τα οικονομικά του Δήμου) τον Ι. Σακελλα-
ρίου, για τη Δημητσάνα και Στεμνίτσα τον 
Κυρ. Τσαφαρά, για τα Τρόπαια (και τον 
αγροτικό Τομέα) τον Κ. Χριστοδουλόπουλο 
και για τα Λαγκάδια τον Π. Γκιώκα. Για τη 
Κοντοβάζαινα την αρμοδιότητα κράτησε ο 
ίδιος ο Δήμαρχος. 
Σύμφωνα με το νόμο “Καλλικράτης”, ο 

Δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι είναι υπο-
χρεωμένοι να κατοικούν στο Δήμο τους. 
Η ορκωμοσία της νέας δημοτικής αρχής 

έγινε στις 19 Δεκεμβρίου στο Διασυνεδρι-
ακό Κέντρο Δημητσάνας. Προσήλθαν να 
ορκιστούν ο δήμαρχος κ. Ι. Γιαννόπουλος, 
οι 33 δημοτικοί σύμβουλοι, οι 70 πρόεδροι 
Τοπικών κοινοτήτων και οι 52 Τοπικοί 
Σύμβουλοι.

Ο δήμαρχος κ. Ι. Γιαννόπουλος στην 
ομιλία του είπε:

“Για να πάει ο τόπος μας μπροστά πρέπει να 
είμαστε ενωμένοι, λαμβανομένου υπόψη ότι 
αναλαμβάνω το Δήμο σε δύσκολες συγκυρίες 
και σε εποχές δημοσιονομικής ασφυξίας. Θεωρώ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΓΕΝΤΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΓΕΝΤΑΣ 
1) Μαρίνας Διαμαντοπούλου, μέλους ΔΣ 

δήμου Γορτυνίας 
“Στις  επα-

ναληπτ ι κ έ ς 
εκλογές της 
14ης  Νοεμ -
βρ ίου  2010 
ο  λαός  της 
Γ ο ρ τ υ ν ί α ς 
εκφράστηκε 
ψηφίζοντας 
και αποφάσι-
σε ότι πρώτος 
δήμαρχος του 
νέου, “Καλλι-

κρατικού” δήμου Γορτυνίας θα είναι ο Γιάν-
νης Σπ. Γιαννόπουλος. Από βάθους καρδιάς 
εκφράζω τις ευχαριστίες μου προς τους 
πατριώτες Γορτύνιους που με τίμησαν με 
την ψήφο τους και μου έδωσαν τη δυνατό-
τητα να εργαστώ για το δήμο Γορτυνίας, ως 
δημοτική σύμβουλος στο πλευρό του Γιάννη 
Σπ. Γιαννόπουλου, μαζί με τα άλλα μέλη του 
νεοεκλεγέντος Δημοτικού Συμβουλίου. Το 
γεγονός αυτό αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για 
μένα και συγχρόνως μεγάλη ευθύνη. Με 
βαθιά συνείδηση, με συναίσθηση υψηλής 
ευθύνης, με ιδιαίτερο ζήλο και πολύ αγά-
πη, θα ανταποκριθώ στις προσδοκίες τους 
παρά τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε 
να αντιμετωπίσουμε. Προς τους πατριώτες 
Σερβαίους απευθύνω ζεστό ευχαριστήριο 
μήνυμα, για την μεγάλη τιμή που μου έκα-
ναν να μου δώσουν απλόχερα την ψήφο 
τους και να τύχω τέτοιας αποδοχής. Πολλά 
“ευχαριστώ”.
Μαρίνα Διαμαντοπούλου”
 2) Ιωάννη Μ. Ρουσιά, προέδρου ΤΣ Κοι-

νότητας
Αγαπητοί Συγχωριανοί,
 Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να σας ευ-

χαριστήσω θερμά για την υποστήριξή σας κατά τις 
πρόσφατες Δημοτικές εκλογές, με αποτέλεσμα 
να εκλεγώ πρώτος σε σταυρούς προτίμησης, και 
ύστερα και από την κλήρωση στο Πρωτοδικείο 
Τρίπολης, πρόεδρος του συμβουλίου της Δημο-
τικής Κοινότητας Σέρβου. Όπως προεκλογικά 
είχα δηλώσει η συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο 

του εκλεγμένου Δημάρχου κ. Γιαννόπουλου δε 
σκοπεύει σε αυτοδιοικητική καριέρα, αλλά στην 

στήριξη και βοή-
θεια της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, 
στην  πρώτη 
εφαρμογή του 
νεοσύστατου 
Δήμου Γορτυνί-
ας.

 Με τη βαθιά 
πεποίθηση, ότι 
κανένας μας δεν 
περισσεύει και 
καμία έντιμη και 

ειλικρινής πρόθεση δε σβήνει από τον κοινωνικό 
μας χάρτη, πιστεύω ότι δεν υπάρχουν νικητές και 
ηττημένοι. Σας ΚΑΛΩ λοιπόν, όλους, να συμπαρα-
σταθείτε με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας και η 
καθεμιά σας στην προσπάθεια που τώρα ξεκινάει, 
διότι ενωμένοι σίγουρα μπορούμε να πετύχουμε 
περισσότερα. Σας τιμώ και σας ευχαριστώ, συνε-
χίζοντας με αγωνιστική και συμμετοχική διάθεση, 
γιατί η ιδιαίτερη πατρίδα μας το απαιτεί.
Τέλος, το εκλεγμένο κοινοτικό συμβούλιο 

από καρδιάς σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα 
και ευτυχισμένο το νέο Έτος και ελπίζει, παρά 
τις δυσκολίες, πολλοί από εσάς να μπορέσετε 
να έρθετε να γιορτάσετε τις άγιες μέρες στο 
αγαπημένο μας χωριό. 

Με τιμή, Ιωάννης Μ. Ρουσιάς

β) Ανδρέα Ανδριόπουλου, μέλους του Τ.Σ.
Ο “ΚΑΛΛΙΚΡΑ-

ΤΗΣ” είναι θε-
σμός καινούρ-
γιος και έχει να 
κάνει  με  την 
Περιφέρεια και 
τους Δήμους. 
Ύστερα  από 
πολύ  σκέψη 
επήρα την από-
φαση  να  τον 
υπηρετήσω ως 

υποψήφιος πρόεδρος της Κοινότητάς μας. Το 
ισόπαλο αποτέλεσμα το γνωρίζετε εάν όχι όλοι, 
οι περισσότεροι. Ένα μήνα μετά τις εκλογές στο 

Πρωτοδικείο της Τρίπολης έγινε η κλήρωση. 
Κάποιοι  “Ανακουφίστηκαν” με το αποτέλεσμα 
αυτό. Εύχομαι στο Γιάννη το Ρουσιά υγεία 
και καλή επιτυχία, καθώς και στον καινούργιο 
Δήμαρχο.
Ελπίζω η συνεργασία μας να είναι άψογη για 

το καλό του χωριού μας. Προϋπόθεση γι αυτό 
είναι η σωστή ενημέρωση. Η αγάπη των δυο μας 
είναι δεδομένη και γνωστή.
Τους 86 φίλους και φίλες που ψήφισαν εμένα, 

τον Κώστα το Δάρα, και το Γιώργο το Βέργο 
τους ευχαριστώ, καθώς επίσης και τους 85 που 
ψήφισαν το Γιάννη το Ρουσιά και το Γιάννη 
το Σχίζα.
Εύχομαι σε όλους να έχουν υγεία και καλή 

χρονιά.
Τους αγαπώ όλους.

 Ανδρέας Ανδριόπουλος
4) Ιωάννη Ν. Βέργου, μέλους ΔΣ δήμου 

Ιλίου 
Ευχαρ ιστώ 

τους δημότες 
του Δήμου Ιλί-
ου, που με την 
ψήφο τους με 
εξέλεξαν  Δη-
μοτ ι κό  Σύμ -
βουλο ,  στ ι ς 
πρόσφατες αυ-
τοδιοικητικές 
εκλογές .  Ευ-
χαριστώ τους 
συγγενείς και 

τους φίλους μου, τους πατριώτες μου Σερ-
βαίους, τους Γορτύνιους και Αρκάδες που με 
στήριξαν στην προσπάθειά μου και με βοή-
θησαν να πετύχω το στόχο μου. Υπόσχομαι 
πως θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια, 
ώστε να φανώ αντάξιος των προσδοκιών όλων 
των συνδημοτών μου και σας καλώ όλους να 

μοιραστείτε μαζί μου τις όποιες ανησυχίες σας 
για το Δήμο Ιλίου. 

Ιωάννης Νικ. Βέργος 

5) Δημήτρη Δαλαμάγκα, μέλους ΔΣ δήμου 
Ιλίου 

Συνδημότισσες & 
Συνδημότες. 
Αισθάνομαι την 

ανάγκη να ευχαρι-
στήσω όλους εσάς 
που με τιμήσατε με 
την ψήφο σας αλλά 
και με τον καλό σας 
λόγο και με εκλέξα-
τε για τρίτη φορά 
δημοτικό σύμβου-
λο στο Δήμο Ιλίου. 
Υπόσχομαι ότι θα 

φανώ αντάξιος των προσδοκιών και της εμπι-
στοσύνης σας. 

Δημήτρης Δαλαμάγκας

6) Βασ. Κουτσανδρέα, μέλους ΔΣ δήμου 
Αγίου Δημητρίου και προέδρου του ΔΣ. 
Ευχαριστώ όλους 

τους Δημότες του 
Αγίου Δημητρίου και 
ιδιαίτερα τους πατρι-
ώτες Σερβαίους και 
όλους τους Αρκάδες 
του Δήμου μας που 
με τίμησαν με την 
ψήφο τους και με 
εξέλεξαν Δημοτικό 
Σύμβουλο, με τον 
συνδυασμό της νέας 
Δημάρχου Μαρίας 
Ανδρούτσου. Υπόσχομαι ότι θα αγωνισθώ να 
φανώ ΧΡΗΣΙΜΟΣ και ΑΞΙΟΣ σεβόμενος την επι-
λογή τους στο πρόσωπο μου. 

Βασιλης Ηλ. Κουτσανδρέας

συνέχεια στη σελ. 8
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Οι ρίζες των Σερβαίων    Χ. Αθ. Μαραγκού υποστρατήγου ε.α.

Α) Οικογένειες που κατοικούσαν στην 
ευρύτερη περιοχή Σέρβου πριν 390-190 
χρόνια και αργότερα εμφανίζονται ως 
κάτοικοι του χωριού. 
Στα  διάφορα δικαιοπρακτικά έγγραφα των 

μονών Αιμυαλών και Τιμίου Ιωάννου Προ-
δρόμου, αναφέρονται επώνυμα κατοίκων του 
χωριού, που υπήρχαν πριν την Επανάσταση, 
στην ευρύτερη περιοχή Δημητσάνης, όπως 
αναγράφονται στην παρακάτω κατάσταση (με 
αλφαβητική σειρά):

1)Οι Βελησάριοι. Στο 
με ημερομηνία, 15 Μαρτίου 
1619 πωλητήριο έγγραφο, 
αναγράφεται το όνομα του 
μάρτυρα Βελησάρη [1].

2) Οι Βεργαίοι. Στο  με 
ημερομηνία, 1 Νοεμβρίου 
1796, αφιερωτήριο έγγρα-
φο του Αγίου Δημητρίου  
Βλαχόρραφτη, αναγράφεται 
τοπωνύμιο  Βέργου, κοντά 
στο χωριό [2].

3) Οι Γαβράδες. Στο υπ’ 
αρ. 533/10 Σεπτεμβρίου 1806   
αφιερωτήριο έγγραφο, αφιερώνει ο Αγγελάκης  
Γαβράς από Σέρβου[3].   Στο υπ’ αρ. 1/έτους 
1619,   πωλητήριο έγγραφο, υπογράφει ως μάρ-
τυρας ο Δημητράκης Γαβράς[4].   Στο υπ’ αρ. 
193/6 Ιανουαρίου 1706,   έγγραφο προσήλωσης 
αγρού, υπογράφει ο Νικολός Γαβράς[5].

 4) Οι Δαραίοι (Νταραίοι η Ταραίοι).  Στο 
υπ’ αρ. 5/Οκτώβριος 1656,    αφιερωτήριο 
έγγραφο, υπογράφει ως μάρτυρας ο Θανάσης 
Τάρας [6] .

 5) Οι Δημαίοι. Στο υπ’ αρ. 36/26 Αυγού-
στου 1735, αφιερωτήριο έγγραφο, αφιερώνει 
στο Μοναστήρι Φιλοσόφου είκοσι πέντε γρόσια 
ο Σπύρος Δήμος [7].

6) Οι Δημόπουλοι. Στο υπ’ αρ. 13/20 
Απριλίου 1698, αφιερωτήριο έγγραφο, υπο-
γράφουν  ως μάρτυρες  οι Παπα-Παναγιώτης  
Δημόπουλος και Γιώργος Δημόπουλος, από το 
χωριό Ράφτη[8].

7)Οι Ζαχαραίοι. Στο υπ’ αρ. 10/12 Δεκεμ-
βρίου 1694, αφιερωτήριο  έγγραφο, αναφέρε-
ται το όνομα  Ζαχαρής [9].

8) Οι  Ηλιόπουλοι. Στο υπ’ αρ. 58/έτους 
1676,  αφιερωτήριο έγγραφο, υπογράφει ως 
μάρτυρας ο Γιάννης Ηλιόπουλος[10].  Στο υπ’ 
αρ. 18/18 Νοεμβρίου 1767,  έγγραφο εξόφλη-
σης δανείου, υπογράφει ως μάρτυρας ο Ηλίας 
Λιόπουλος[11].

9) Οι Κακαβαίοι. Στο με ημερομηνία, 15 
Μαρτίου 1619, πωλητήριο έγγραφο, αναγράφε-
ται το όνομα του μάρτυρα Φάκου Κάκαβα [12]. 
Στο υπ’ αρ. 12/2 Νοεμβρίου 1729, πωλητήριο 
έγγραφο αναφέρεται το όνομα του μάρτυρα 
Κάκαβα[13].

10) Οι  Κατσουλαίοι. Στο υπ’ αρ. 12/
έτους 1625, πωλητήριο έγγραφο, υπογράφει 
ως πωλητής ο  Ιωάννης Κατσούλας[14],  από 
Δράινα.  Στο υπ’ αρ. 29/8 Μαΐου 1677, πω-
λητήριο έγγραφο, υπογράφει ως πωλητής ο 
Δήμος Κατζούλης[15]. Στο υπ’ αρ. 8/έτους 1647, 
πωλητήριο έγγραφο, υπογράφει ως πωλητής  ο 
Δήμος Κατσούλης[16].

 11) Οι Κομνηνοί. Στο υπ’ αρ. 614 και 615/
Σεπτεμβρίου 1820, έγραψαν “στην Αγίαν Εκ-
φώνησιν” η Ανδρίνα    Κομηνού και Θανάσης 
Κομηνός, από Λυκούρεσι [17].

12) Οι Κωνστάντιοι. Στο με ημερ. 5 Μαρ-
τίου 1724 έγγραφο καταγραφής ιερών σκευών 
της Μονής Φιλοσόφου, αναφέρεται το όνομα 
Κωνστάντιος [18].

13) Οι  Μαραγκαίοι.  Στο υπ’αρ. 7/10 Φε-
βρουαρίου 1739, αφιερωτήριο έγγραφο, υπο-
γράφει ως μάρτυρας ο Θανάσης Μαρακός.  Στο 
υπ’ αρ. 535/2 Σεπτεμβρίου 1807,   αφιερωτήριο 
έγγραφο, αφιερώνει ο Βελισάρης  Μαραγκός 
από Δημητσάνα[19, 20].  

14) Οι Μπουντούρηδες. Στο αφιερωτήριο 
έγγραφο με ημερομηνία 24 Ιανουαρίου 1702, 
υπογράφει ως μάρτυρας ο Αναστάσιος Μπου-
ντούρης [21].

15) Οι Στρικαίοι. Στο υπ’αρ. 25/έτους 
1650,  πωλητήριο έγγραφο, αναγράφεται ως 
πωλητής Θανάσης Στρίκλος[22]. Στο υπ’ αρ. 13/
έτους 1631,  πωλητήριο έγγραφο υπογράφει ως 
μάρτυρας ο Ιωάννης Στρίγκος[23].

16) Οι  Τερζήδες. Στο υπ’ αρ. 11/έτους 1653,   
πωλητήριο έγγραφο, υπογράφει ως μάρτυρας 
ο Πολυχρόνης Τερζής[24].  Στο υπ’ αρ. 26/6 
Μαρτίου 1677,   πωλητήριο έγγραφο υπογράφει 
ως μάρτυρας ο Σιαμπάνης Τερζής[25].  Στο 
υπ’ αρ. 38/15 Ιανουαρίου 1740,   πωλητήριο 
έγγραφο, υπογράφη ως πωλητής ο Παναγιώτης 
Τερζής, από την Δράινα[26].

17) Οι Τρουπαίοι. Στο υπ’ αρ. 69/2 Μαΐου 
1804,  αφιερωτήριο έγγραφο αναφέρεται και 

ο Παναγιωτάκης Τρουπής[27].
18) Οι  Τσαντηλαίοι. Στο υπ’ αρ. 49/1665, 

αφιερωτήριο έγγραφο, αναγράφεται  ο Τζατή-
λος, ως κτήτορας του κτήματος [28].

19) Οι Φίληδες.  Στο υπ’ αρ. 286/3 Αυγού-
στου 1733, αναγράφεται και ο Κωνσταντής 
Φίλης [29].

20) Οι Χειμωναίοι. Στο υπ’ αρ. 5/26 Απρι-
λίου 1696 έγγραφο, είχε αναλάβει την  «μισο-
φυτεψίαν»,  ο Αναστάσης Χειμώνας [30].

Αναφέρονται επίσης και 
τα επώνυμα, Μπαρκούκης, 
Ρασιάς, Ρασέας, Σιρήδας 
[31], τα οποία δεν αποκλείεται 
να έχουν κάποια σχέση με 
τους Μπακράτσηδες, τους 
Ρουσαίους και την Σφυ-
ρίδα.

 Από τα παραπάνω παρατη-
ρούμε ότι:
Οι Βελησάριοι, οι Γα-

βράδες και οι Κακαβαίοι 
εμφανίζονται το έτος 1619, 
πριν 391 χρόνια,
Οι Κατσουλαίοι, το 1625, 

πριν 385 χρ. Οι Στρικαίοι, το 1631, πριν 379 
χρ. Οι Τερζήδες, το 1653, πριν 357 χρ. Οι 
Ταραίοι,  το 1656, πριν 354 χρ. Οι Τσαντη-
λαίοι, το 1665, πριν 345 χρ  Oι Ηλιόπουλοι, 
το 1676, πριν 334 χρ. Οι Ζαχαραίοι, το 1694, 
πριν 316 χρ. Oι Xειμωναίοι, το 1696, πριν 
314 χρ. Οι Δημοπουλαίοι, το 1698, πριν 312 
χρ. Οι Μπουντούρηδες, το 1702, πριν 308 
χρ. Οι Κωνστάντιοι, το 1724, πριν 286 χρ. Οι 
Φίληδες, το 1733, πριν 277 χρ. Οι Δημαίοι, 
το 1735, πριν 275 χρ. Οι Μαραγκαίοι, το 1739, 
πριν 271 χρ. Οι Βεργαίοι,  το 1796, πριν 214 
χρ. Οι Τρουπαίοι, το 1804, πριν 206 χρ. Οι 
Κομνηνοί, το 1820, πριν 190 χρ. 

 Από τα σόγια που υπάρχουν σήμερα  Από τα σόγια που υπάρχουν σήμερα 
στο χωριό, τον στο χωριό, τον 17ο αιώνα 17ο αιώνα εμφανίστηκαν εμφανίστηκαν 
με τη σειρά οι Στρικαίοι, οι Τερζήδες, οι με τη σειρά οι Στρικαίοι, οι Τερζήδες, οι 
Τσαντηλαίοι, οι Ζαχαραίοι, οι Χειμωναίοι Τσαντηλαίοι, οι Ζαχαραίοι, οι Χειμωναίοι 
και οι Δημοπουλαίοι. και οι Δημοπουλαίοι. Τον 18ο αιώνα εΤον 18ο αιώνα εμ-μ-
φανίστηκαν οι Κωνστάντιοι, οι Δημαίοι, οι φανίστηκαν οι Κωνστάντιοι, οι Δημαίοι, οι 
Μαραγκαίοι και οι Βεργαίοι και τΜαραγκαίοι και οι Βεργαίοι και τον 19ο ον 19ο οι οι 
Τρουπαίοι και οι Κομνηνοί.Τρουπαίοι και οι Κομνηνοί.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: (1). Γριτσόπουλου Τ. Μονή 

Φιλοσόφου, Αθήναι 1960, σ. 109**(2)  Γορτυνι-
ακά, τ. πρώτος, Αθήναι 1972,  σ.  395.**(3) Γορ-
τυνιακά, τ. πρώτος, Αθήναι 1972,  σ 367**(4)   
Γριτσοπούλου Τ. Μονή Φιλοσόφου, Αθήναι 
1960, σ. 109**(5)Γορτυνιακά, τ. πρώτος, 
Αθήναι 1972, σ.332**(6)   Γριτσοπούλου Τ. 
Μονή Φιλοσόφου, Αθήναι 1960, σ. 123**(7)
Γριτσόπουλου Τ. Μονή Φιλοσόφου,  Αθήναι 
1960. σ. 155**(8)   Γριτσόπουλο Τ. Μονή Φι-
λοσόφου, Αθήναι 1960. σ. 127**(9)   Γριτσό-
πουλου Τ. Μονή Φιλοσόφου, Αθήναι 1960. σ. 
125**(10)   Γορυνιακά, τ. πρώτος, Αθήναι 1972,  
σ.200**(11)   Γριτσοπούλου Τ. Μονή Φιλοσό-
φου, Αθήναι 1960,   σ.  172**(12)  Γριτσόπουλου 
Τ. Μονή Φιλοσόφου, Αθήναι 1960. σ.109**(13)   
Γριτσόπουλου Τ. Μονή Φιλοσόφου, Αθήναι 
1960. σ. 119**(4 )  Γορτυνιακά, τ. πρώτος, 
Αθήναι 1972, σ. 311**(15)   Γορτυνιακά , τ. 
πρώτος , Αθήναι 1972, σ 183**(16)   Γριτσό-
πουλου Τ. Μονή Φιλοσόφου, Αθήναι 1960. σ. 
110**(17)   Γορτυνιακά, τ. πρώτος, Αθήναι 1972, 
σ. 377.**(18)Γριτσόπουλου Τ. Μονή Φιλοσό-
φου, Αθήναι 1960.  σ. 174**(19)Γορτυνιακά, 
τ. πρώτος, Αθήναι 1972, σ. 367.**(20)Γριτσο-
πούλου Τ. Μονή Φιλοσόφου, Αθήναι 1960, σ. 
148**(21)Του ιδίου, σ. 145**(22)   Γορτυνιακά, 
τ. πρώτος, Αθήναι 1972. σ. 181**(23)Γορτυ-
νιακά, τ. πρώτος, Αθήναι 1972, σ. 176**(24)
Γριτσόπουλου Τ. Μονή Φιλοσόφου, Αθήναι 
1960. σ. 111**(25)Γορτυνιακά, τ. πρώτος, Αθή-
ναι 1972, σ. 183**(26)Γορτυνιακά, τ. πρώτος, 
Αθήναι 1972. σ.  188**(27)Γορτυνιακά, τ. πρώ-
τος, Αθήναι 1972,  σ. 206**(28)Γορτυνιακά, 
τ. πρώτος, Αθήναι 1972,  σ. 316**(29)Γορτυ-
νιακά, τ. πρώτος, Αθήναι 1972,  σ. 340.**(30)
Γριτσόπουλου Τ. Μονή Φιλοσόφου, Αθήναι 
1960. σ. 135**(31)Του ιδίου σ. 118, 142 και 
Γορτυνιακά, τόμος πρώτος, Αθήναι 1972. σ. 
173, 175, 324.  
Β) Οι κάτοικοι του χωριού το 1815.
Με βάσει τα υπάρχοντα στοιχεία, θα μπορού-

σαν να προσδιορισθούν οι κάτοικοι του χωριού 
τα προεπαναστατικά χρόνια και κυρίως μετά 
την αποκατάσταση της ομαλότητας από τις 
καταστροφικές ενέργειες των Τούρκων κατά 
τα Ορλωφικά, δηλαδή μετά το έτος 1779.
Σύμφωνα με την περιγραφή του γνωστού  

Γάλλου Περιηγητή Πουκεβίλλ  το 1815 του 
Σέρβου είχε 30 οικογένειες. Δεν αναφέρονται 
τα ονοματεπώνυμα των κατοίκων, αλλά αν 
ληφθούν υπόψη: α) τα γνωστά επίθετα που 
υπήρχαν στην περιοχή και αργότερα εμφα-
νίζονται ως κάτοικοι Σέρβου, β) οι αγωνιστές 
Σερβαίοι -βέβαιοι κάτοικοι του χωριού- των 

οποίων τα στοιχεία υπάρχουν στα Μητρώα της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης  και γ) οι  τεκμηριωμένες 
απόψεις που εμπεριέχονται στα Ιστορικά του 
Σέρβου, του Βασίλη Δάρα (1), σχετικά με 
την ανάλυση-περιγραφή των οικογενειακών 
επιθέτων του χωριού, τότε   οι οικογένειες 
που κατοικούσαν στο χωριό το 1815 πρέπει να 
ήσαν οι: Γαβραίοι, Δαραίοι, Ηλιόπουλοι, 
Κατσουλαίοι, Κανδηλώροι, Καπλάνηδες, 
Κλεισουραίοι, Μαραγκαίοι, Μπακρά-
τσηδες, Μποραίοι, Σμυρνιοί, Σχιζαίοι, 
Στρικαίοι, Τρουπαίοι, Φίληδες, Βεργαίοι 
και Δημόπουλοι.
Οι οικογένειες Δαραίων  πρέπει να εγκατα-

στάθηκαν και αργότερα στο χωριό,  προερχό-
μενοι από το Δάρα της Μαντινείας. Εκτός από 
τους Στρικαίους της Σμύρνης  υπάρχουν και οι 
νεώτεροι Στρικαίοι του χωριού που προέρχο-
νται από  τους Ηλιόπουλους. Επίσης εκτός από 
τος Μαραγκαίους της Πόλης της Σμύρνης   και 
άλλων περιοχών της Μικράς Ασίας, εγκατα-
στάθηκαν στην περιοχή και οι Μαραγκαίοι της 
Βενετίας. Βεργαίοι και Δημόπουλοι ήλθαν στα 
χρόνια της Επαναστάσεως και  από την Αχαΐα.  
Οι Μποραίοι πρέπει να έμεναν, στο χωριό η 
στον Αρτοζήνο το  καλοκαίρι και να ξεχείμαζαν 
στη Δάφνη. Ήσαν  μόνιμοι κάτοικοι  Δάφνης. Η 
Δάφνη πρέπει να είναι δικός τους οικισμός.
Εκτός από τα Λατζαίικα, του 14ου αιώνα,  τα 

Σερβαίκα και τα Αρτοζηναίκα  που ίδρυσαν ο 
Σερβαίοι και Αρτοζηναίοι μετά το 1770, οικο-
γένειες των Δαραίων, Δημαίων, Ζαχαραίων, 
Κατσιαπαίων,  Μαραγκαίων, Μουζακαίων, 
Μποραίων, Μπουντουραίων, Μπουταίων, 
Στριγγλαίων, Τσιαμαίων, Τσουκαλαίων ίδρυ-
σαν, η έχουν κάποια σχέση  και αυτοί με τους 
ομώνυμους οικισμούς που υπάρχουν στην 
Γορτυνία στην Ηλεία και στην Αχαΐα.

(1). Βασίλη Ι. Δάρα, Ιστορικά Σέρβου 
Γορτυνίας, Αθήνα 1988.
Γ) Σερβαίοι που συμμετειχαν στον υπερ 

ανεξαρτησίας Αγώνα.
 Στα  σχετικά μητρώα Αγωνιστών  του ’21  που 

υπάρχουν στην Εθνική Βιβλιοθήκη[1], αναγρά-
φονται  ως κάτοικοι του χωριού και οι εξής:  

1) Δαραίοι: Ντάρας  Φώτιος, Δάρας  Ανα-
γνώστης, Παπα-Δάρας  Νικόλαος, Παπα-
Δάρας  Γεώργιος. 

2) Μπακρατσαίοι: Μπακράκης Γεώργιος, 
3) Ηλιόπουλοι: Ηλιόπουλος Κωνσταντής, 

Στρίγκος  η Ηλιόπουλος Πανάγος, (αρ. Μητρώ-
ου 2278 ), Κωνσταντόπουλος  η Ηλιόπουλος 
Ηλίας (αρ. Μητρώου  2214).

 4) Κατσουλαίοι: Κατσούλας Ηλίας. 
 5) Σχιζαίοι: Σχίζας Γεώργιος, Σχίζας Ηλίας, 

Παπα-Σχίζας Δημήτριος
 6) Σμυρναίοι: Σμυρναίος Ιωάννης 
 7) Τρουπαίοι: Τρουπής Βασίλειος.  
 8) Στρικαίοι: Στρίκος η Ηλιόπουλος Πα-

νάγος, 
 9) Κωνσταντόπουλοι: Κωνσταντόπουλος 

ή Ηλιόπουλος Ηλίας. 
Από τους δέκα τέσσερις ήρωες του χωριού.
Δύο ήσαν φιλικοί. Τέσσερις οπλαρχηγοί. 

Ένας στρατολόγος. Δύο της προσωπικής 
φρουράς του Δεληγιάννη, με τον Νικηταρά, 
τον Παναγούλια, τον Πλαπούτα…
Ο Φώτης Δάρας, διαπραγματεύθηκε την 

παράδοση των Αλβανών στην Τριπολιτσά.
Ο Παπανικόλας, συμμετείχε στην ηρωική 

έξοδο του Μεσολογγίου. Ευλογούσε τ’  άρματα 
κι ευχόταν στους λεβέντες! 
Ο Μπακράτσης. Ένας μεγάλος ήρωας 

του Αγώνα. Πρώτος σ’  όλες τις μάχες, στο 
Μεσολόγγι ακόμα και στο Σούλι με τους Τζα-
βελαίους.
Ο Σχίζας, ο γενναίος της μάχης του Λάλα.
Ο Στρίκος, διέθεσε και την περιουσία του 

άπασαν για την λευτεριά.
Όλοι τους ήσαν γενναίοι.
Στα αρχεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης ανευ-

ρίσκουμε επίσης  αγωνιστές  συνώνυμους 
πολλών Σερβαίων, οι οποίοι κατάγονται  κυρίως 
από διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου. 
Ανευρίσκομε:  Ανδριόπουλο από την Τριφυ-
λία,    Γκερμάζη από το Άργος, Γκερμπεσιώτη, 
Δημόπουλο από τα Καλάβρυτα, Γκούτη από 
του Ζάχα, Ζαχαρόπουλο από την Βυτίνα, Ηλιό-
πουλο από Δημητσάνα, Καρύταινα, Λαγκάδια, 
Μεγαλόπολη. Κουτζαντριά από Ανδρίτσαινα. 
Λιατζόπουλο από Μεσολόγγι. Λίτσα από Σπέ-
τσες, Κορινθία. Μαραγκό από Ανδρίττσαινα, 
Ύδρα, Καλαμάτα, Σπάρτη. Μανιάτη από 
Τρίπολη. Μιχόπουλο από Καλάβρυτα, Βυζίτσι, 
Ανδρίτσαινα. Ρουσσιά από Αλωνίσταινα. Ρού-
τουλα, Σκούρο, Σάλιαρη από Ύδρα. Τσαντίλη 
από Μεγαλόπολη. Τσόλη από Βόνιτσα. Φίλη 
από Τριφυλία [2].
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: (1). Μητρώα Αγωνιστών, 

Εθνική Βιβλιοθήκη. (φάκελλοι: 43, 44, 164, 
127, 201, 202, 213, 125 ).  (2). Μητρώα Αγωνι-
στών. Εθνική Βιβλιοθήκη. ( φάκελλοι: 40, 48, 
82, 37, 89, 95, 97, 59, 111, 112, 119, 142, 143, 

134, 160, 162, 17, 171, 185, 187, 193, 201, 202, 
213, 219, 220 ).
Δ) Οικογένειες που εγκαταστάθηκαν 

στο χωριό κατά τους χρόνους της Επα-
ναστάσεως.
Σύμφωνα με απογραφικά στοιχεία μετά την 

απελευθέρωση, το 1829 το χωριό είχε 48  οι-
κογένειες[1]. Παρ’ όλες τις άσχημες συνθήκες, 
τις μάχες τα θύματα, το χωριό αύξησε τους 
κατοίκους του κατά μεγάλο ποσοστό. Παρά τις 
εμφύλιες διαμάχες Πλαπουταίων- Δεληγιαν-
ναίων, παρά τις μεγάλες καταστροφές και την 
ερήμωση που προκάλεσαν τα στρατεύματα του 
Ιμπραήμ [2], τις αναστατώσεις που δημιούρ-
γησε η συμπεριφορά των προσκυνημένων, το 
χωριό εμφανίζεται το 1829 με νέες οικογένειες 
και με περισσότερους κατοίκους. Το ίδιο συμ-
βαίνει και με τα υπόλοιπα χωριά και πόλεις της 
Γορτυνίας και κυρίως με το Παλούμπα που οι 10 
οικογένειες έγιναν 57, της Δημητσάνας οι 300 
έγιναν 380, των Λαγκαδίων οι 300 έγιναν 462, 
αλλά και της Τσίπολης οι 10 έγιναν 15 [3].
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ: (1) Β. Πα-

ναγιωτόπουλος, Πληθυσμός και Οικισμοί της 
Πελοποννήσου 13ος – 18ος αιώνας. Αρχείο Εμπ. 
Τράπεζας, Αθήνα 1985, σ. 324, 325, 330,  331. 
(2)   Γορτυνιακόν Ημερολόγιον 1947, τεύχος 
Δεύτερον,  σ. 23, 24. (3)  «….παρά τούτο η 
οδός κάτεισιν επί χωρίον Λυκουρίαν, και έστι 
Φενεάταις η Λυκουρία προς Κλειτωρίους όροι 
της γης…»

E) Οικογένειες που εγκατεστάθηκαν 
στο χωριό μετά την Επανάσταση η που 
προήλθαν από μετονομασίες άλλων [1].

1) Αγγελόπουλος. Εγκαταστάθηκε στους 
Αράπηδες, προερχόμενος από την Κοκκινορά-
χη, το1890 περίπου.

2) Αναστασόπουλος.  Μετονομάσθηκε το 
1890. Προέρχεται από τους Κωνσταντόπου-
λους.

3) Ανδριόπουλος.  Εγκαταστάθηκε στο χωριό 
προερχόμενος από την Τσούκα περί το 1880.

4) Γεωργακόπουλος. Προέρχεται από τους 
Τρουπαίους. Μετανομάσθηκε περί το 1880.

5) Γιαννακόπουλος.  Εγκαταστάθηκε στο 
χωριό, προερχόμενος από τις Ράχες, περί το 
1850.

6) Γιαννόπουλος. Εγκαταστάθηκε στο χω-
ριό προερχόμενος από του Παπαδά, περί το 
1880. 

7) Γκρέκης. Εγκαταστάθηκε στο χωριό, προ-
ερχόμενος από το Φαναράκι, περί το 1880.

8) Δημητρόπουλος. Εγκαταστάθηκε στο χω-
ριό, προερχόμενος από Ράχες, περί το 1850.

9) Ζαχαρόπουλος.  Προέρχεται από τους 
Κερμπεσιώτηδες. Μετονομάσθηκε περί το 
1870.

10) Κερμπεσιώτης. Εγκαταστάθηκε στο 
χωριό, προερχόμενος από την Γκέρμπεση 
Καλαβρύτων, περί το 1860.

11) Κομνηνός. Εγκαταστάθηκε στο χωριό, 
προερχόμενος από το Λυκούρεση, περί το 
1960.

12) Κωνσταντόπουλος. Προέρχεται από τους 
Ηλιόπουλους. Μετονομάσθηκε περί το 1830.

13) Λιατσόπουλος. Προέρχεται από τους 
Γκουταίους. Μετονομάσθηκε περί το 1860.

14) Λίτσας. Εγκαταστάθηκε στο χωριό προ-
ερχόμενος από το Αραμουζά (Αγάλω), περί 
το 1880.

15) Μανιάτης.  Εγκαταστάθηκε στο χωριό, 
προερχόμενος από τα Λαγκάδια, περί το 
1880.

16) Μιχόπουλος. Εγκαταστάθηκε στους 
Αράπηδες προερχόμενος από τα Λειβαδάκι, 
περί το 1840.

17) Μπουρνάς. Εγκαταστάθηκε στους Αρά-
πηδες προερχόμενος από την Λυσσαρέα, περί 
το 1930.

18) Πάγκας. Εγκαταστάθηκε στο χωριό, προ-
ερχόμενος από την Τσίπολη, περί το 1890.

19) Παναγόπουλος. Προέρχεται από τους 
Κωνσταντόπουλους. Μετονομάστηκε περί το 
1860.

20) Παπαγεωργίου. Προέρχεται από τους 
Κωνσταντόπουλους. Μετονομάστηκε περί το 
1890.

21) ΠαπαθωμόπουλοςΠροέρχεται  από τους 
Τρουπαίους. Μετονομάστηκε περί το 1880.

22) Παπανικολάου. Προέρχεται από τους 
Μαραγκαίους. Μετονομάστηκε περί το 1880.

23) Παρασκευόπουλος. Προέρχεται από 
τους Κωνσταντόπουλους. Μετονομάστηκε 
περί το1870.

24) Ρουσιάς. Προέρχεται από τους Τρουπαί-
ους. Μετονομάστηκε περί το 1870.

25) Ρούτουλας. Εγκαταστάθηκε στο χωριό 
προερχόμενος από το Λυκούρεση, περί το 
1860.

26) Σάλλιαρης. Εγκαταστάθηκε στο χωριό 
προερχόμενος από τα Λαγκάδια περί το 1960.

27) Σκούρος. Εγκαταστάθηκε στο χωριό, 
προερχόμενος από την Τσίπολη, περί το  
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συνέχεια στη σελ. 61950.
28) Σουλελές. Εγκαταστάθηκε στο χωριό, 

προερχόμενος από την Αράχωβα, περί το 
1870.

29) Στρίκος. Προέρχεται από τους Ηλιόπου-
λους. Μετονομάστηκε περί το 1830.

30) Τερζής. Εγκαταστάθηκε στο χωριό, προ-
ερχόμενος από τα Λαγκάδια, περί το1860.

31) Τσαντίλης. Εγκαταστάθηκε στο χωριό, 
προερχόμενος από την Τσίπολη,  περί το 
1890.

32) Χειμώνας. Εγκαταστάθηκε στους Αρά-
πηδες  προερχόμενος από το Πυρή, περί το 
1890.

33) Χρονόπουλος. Προέρχεται από τους 
Κωνσταντόπουλους. Μετονομάστηκε περί το 
1840.

*Είκοσι από τα παραπάνω επίθετα προέρ-
χονται από μετοικεσίες από τις γύρω περιοχές 
μετά την επανάσταση.  Πρόκειται για τους:  Αγ-
γελόπουλους (1890), Ανδριόπουλους  (1880), 
Γιαννακόπουλους (1850), Γιαννόπουλους 
(1880), Γρέκηδες (1880), Δημητρόπουλους  

(1850),  Κερμπεσιώτηδες  (1860), Κομνηνούς  
(1960), Λιτσαίους  (1880),  Μανιάτηδες  (1880), 
Μιχόπουλους  (1840), Μπουρναίους   (1930),  
Παγκαίους  (1890),  Ρουτουλαίους  (1860),  
Σαλλιαραίους  (1960), Σκουραίους  (1950),  
Σουλελέδες  (1870), Τερζήδες  (1860),  Τσαντι-
λαίους  (1890)  και Χειμωναίους  (1890). 

*Δεκατρία  επίθετα προέρχονται από μετο-
νομασίες παλαιοτέρων: Από τους Ηλιόπουλους, 
μετονομάστηκαν οι Στρικαίοι  (1830)  και οι 
Κωνσταντόπουλοι  (1830). Από τους Κων-
σταντόπουλους οι Αναστασόπουλοι  (1890), 
οι Παναγόπουλοι  (1860), οι  Παπαγεωργίου  
(1890),  οι  Χρονόπουλοι  (1840) και οι Παρα-
σκευόπουλοι  (1870). Από τους Ζαχαρήδες  οι 
Ζαχαρόπουλοι (1870). Από τους Γκουταίους   οι 
Λιατσόπουλοι  (1860).
Από τους Μαραγκαίους οι  Παπανικολάου  

(1880) και  από τους Τρουπαίους οι Γεωργα-
κόπουλοι  (1880),  Παπαθωμόπουλοι  (1880)  
και Ρουσαίοι  (1870).

[1] Βασίλη Ι. Δάρα, Ιστορικά Σέρβου Γορ-
τυνίας, Αθήνα 1988.
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Εισαγωγή. 
Η ιστοσελίδα servou.gr δημιουργήθηκε από 

το Σύνδεσμο και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο τον 
Φεβρουάριο του 2009. Στην πρώτη σελίδα και 
στο άρθρο “η ιστοσελίδα μας”, αναφέρονται 
λεπτομερώς η διαδικασία κατασκευής της και ο 
τρόπος διαχείρισης. Η ιστοσελίδα, όπως αναφέ-
ρεται και στο καταστατικό,  είναι περιουσιακό 
στοιχείο του Συνδέσμου και όσοι συνέβαλαν 
στην δημιουργία της, καθ οιονδήποτε τρόπο, το 
έκαναν οικειοθελώς και ουδεμία απαίτηση προς 
τούτο έχουν. Σε ότι αφορά στα πνευματικά δι-
καιώματα των αρθρογράφων, αυτά ορίζονται από 
τις  περί διαδικτύου διατάξεις του νόμου.
Άρθρο 1ο: Σκοπός
Σκοπός της  ιστοσελίδας είναι η προώθηση 

των σκοπών του Συνδέσμου, όπως αυτοί ανα-
φέρονται στο καταστατικό, που ψηφίστηκε την 
23η-3ου-2010. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα πλέον 
βασικά θέματα:

1. Πολιτιστικά θέματα του τόπου μας (παρά-
δοση, ήθη και έθιμα, λαογραφία, λαϊκοί καλλι-
τέχνες κλπ)

2. Ιστορία του χωριού μας Σέρβου.
3. Αναμνήσεις και παλαιός τρόπος ζωής των 

Σερβαίων
4. Νέα, ειδήσεις, μηνύματα, ανακοινώσεις, 

που έχουν σχέση κυρίως με το χωριό και τους 
πατριώτες, αλλά και με την ευρύτερη περιοχή 
της Γορτυνίας και Αρκαδίας.

5. Προβολή θεμάτων με Οπτικοακουστικά 
μέσα, όπως: Album παλαιών φωτογραφιών, 
video, τραγούδια  κλπ.

6. Δραστηριότητες Συνδέσμου (εκδηλώσεις, 
βραβεύσεις, συσκέψεις, Γ. Συνελεύσεις κλπ)

7. Πολιτιστικά θέματα γενικότερου ενδιαφέρο-
ντος (εκτός χωριού και Σερβαίων), με επιλεγμένη 
ποιοτική ύλη και σε περιορισμένη κλίμακα, από 
Έλληνες κυρίως λογοτέχνες και λοιπούς δημι-
ουργούς. 
Άρθρο 2ο: Περιορισμοί-Απαγορεύσεις
Μέσω της ιστοσελίδας δεν επιτρέπονται 

διαφημίσεις (ούτε με άμεσο ούτε με έμμεσο 
τρόπο), όσο χρησιμοποιείται η πλατφόρμα των 
προγραμμάτων Joomla, που συμπεριλαμβάνει 
επεκτάσεις (extensions) που παρέχονται για 
χρήση σε μη εμπορικά sites (non Commercial 
Sites). Απαγορεύεται επίσης η δημοσίευση 
άρθρων με υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο 
καθώς και άρθρων που αναφέρονται σε πολι-
τικές-κομματικές θέσεις. Ακόμη απαγορεύεται 
η δημοσίευση παραπλανητικών πληροφοριών. 
Ο τρόπος αναφοράς σε πατριώτες ή άλλους 
επιτηδευματίες, που πρόσφεραν αξιόλογη οικο-
νομική ή άλλη βοήθεια στο Σύνδεσμο, θα είναι 
διακριτικός και θα  αποφασίζεται κατά περίπτωση 
από το εκάστοτε ΔΣ.
Άρθρο 3ο: Υπεύθυνα όργανα:
1. Το  ΔΣ και η ΓΣ του Συνδέσμου. 
2. Η επιτροπή διαχείρισης της ιστοσελίδας.
3. Οι υπερ-διαχειριστές, οι διαχειριστές και οι 

συνεργάτες-μέλη. 
Α) Αρμοδιότητες  ΔΣ και ΓΣ.
Το εκάστοτε ΔΣ έχει την γενική  εποπτεία της 

ιστοσελίδας. Λαμβάνει αποφάσεις για οποιοδή-
ποτε θέμα. Ενδεικτικά αναφέρουμε θέματα που 
αφορούν:

1. Στην καλή λειτουργία και την ασφάλεια της 
ιστοσελίδας. 

2. Στην ανάρτηση κατάλληλων και ποιοτικών 
άρθρων και στην αφαίρεση ενδεχομένως άρ-
θρων που κρίθηκε (εκ των υστέρων) πως κακώς 
αναρτήθηκαν.

3. Στη συγκρότηση της “επιτροπής διαχείρισης” 
με τα πλέον κατάλληλα πρόσωπα, με βασικά κρι-
τήρια, τόσο σε ότι αφορά σε θέματα γνώσης και 
κατάρτισης για την ιστοσελίδα, όσο και σε θέματα 
συλλογικής προσφοράς και συνείδησης. 

4. Στη λήψη αποφάσεων, για θέματα που 
εισηγήθηκε η “επιτροπή διαχείρισης”.

5. στη χορήγηση κωδικών σε άτομα που θα 
“μπαίνουν” στην ιστοσελίδα (αρχιδιαχειριστές, δι-
αχειριστές, συνεργάτες-μέλη) και στην αφαίρεση 
αυτών, αν κριθεί πως αυτό επιβάλει το συμφέρον 
του Συνδέσμου. 
Στην απόφαση για την  κατά προτεραιότητα  

ανάρτηση άρθρων, μέσω της επιτροπής διαχεί-
ρισης.

6. Στη μορφή που θα έχει η πρώτη σελίδα 
και στο περιεχόμενο αυτής, πρόταση που είναι 
δυνατό να υποβληθεί και από την Επιτροπή 
διαχείρισης. πχ προσθήκη-αφαίρεση-ενοποίηση 
ενοτήτων και κατηγοριών, ώστε να διευκολύνεται 
τα μέγιστα ο επισκέπτης.

7. Στον καθορισμό του ποσοστού αντιπρο-
σώπευσης κάθε ενότητας και κατηγορίας στην 
ιστοσελίδα, καθώς και τον αριθμό άρθρων ανά 
αρθρογράφο ή συγγραφέα, Σερβαίο ή μη. Βεβαί-
ως πρέπει να υπάρχει η αίσθηση του μέτρου και 
των αναλογιών.Σε περίπτωση που κάποιος αρ-
θρογράφος θελήσει ανέξοδα να προβάλλει τη δη-
μιουργηκότητά του με υπερβολές, ο διαχειριστής 
να φέρει το θέμα στο ΔΣ. (Δεν υπάρχει στενότητα 
χώρου, ώστε να μπουν περιορισμοί).

8. Στην επιλογή της εταιρείας φιλοξενίας (host-
ing)  της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση αδυναμίας 
τεχνικής υποστήριξης από τους αρχιδιαχειριστές, 
το ΔΣ θα αποφασίζει την αγορά υπηρεσιών 
(outsourcing))παροχής τεχνικής στήριξης της 
ιστοσελίδας 
Το ΔΣ φέρνει στη ΓΣ θέματα που κρίνει πως 

χρειάζονται  έγκριση από αυτήν, ώστε να έχουν 
ισχύ και στα επόμενα ΔΣ.
Β) Αρμοδιότητες “Επιτροπής διαχείρι-

σης”.
Η συγκρότηση αυτής της επιτροπής γίνεται 

από το εκάστοτε ΔΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο καταστατικό του Συνδέσμου, στο οποίο 
αναφέρονται μεταξύ άλλων:

“...θα διοικείται (η ιστοσελίδα) από τριμελή ή 
πενταμελή επιτροπή που θα εκλέγεται από το 
εκάστοτε ΔΣ. Σε κάθε περίπτωση η τελική ευθύνη 
για οτιδήποτε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ανήκει 
στο ΔΣ. Στην επιτροπή μπορούν να μετέχουν 
και άτομα εκτός ΔΣ, η πλειοψηφία όμως θα 
ανήκει στο ΔΣ. Κάθε επιτροπή θα εκλέγει τον 
πρόεδρό της, που θα είναι μέλος του ΔΣ. Αυτός 
θα είναι  υπεύθυνος συντονισμού του έργου της 
επιτροπής και μεταφοράς των αποφάσεων της 
στο ΔΣ, το οποίο θα έχει δικαίωμα ανάκλησης ή 
τροποποίησης οποιασδήποτε απόφασης...” 
Προς αποφυγή παρερμηνειών και συγχύσεων 

των εννοιών και αρμοδιοτήτων των μελών της 
επιτροπής διευκρινίζεται ότι:
α) Με τον όρο “Αρχιδιαχειριστής” (super 

Administrator) εννοούμε τον άνθρωπο εκείνο που 
έχει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε:

** να μπορεί μόνος του να αναρτά ένα άρθρο 
στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, με φωτογρα-
φίες, συνδέσεις κλπ., χωρίς κανένα απολύτως 
πρόβλημα.

**να μπορεί να εργάζεται μέσα στo  περι-
βάλλον «Administrator Panel” που του δίνει την 
δυνατότητα να διαγράψει άρθρα, να τα κάνει μη 
δημοσιεύσιμα, να αναβαθμίσει και να υποβαθμί-
σει  συνεργάτες, να δημιουργήσει λογαριασμούς 
Email,  να εγκαταστήσει επεκτάσεις προγραμ-
μάτων (Extensions) να τα ενεργοποιεί και να 
τα απενεργοποιεί και άλλα πολλά,  των οποίων 
σπουδαιότερα είναι εκείνα που έχουν σχέση με 
την Οργάνωση του περιεχομένου, τη λειτουργι-
κότητα και την Ασφάλεια της ιστοσελίδας

Προϋπόθεση για να γίνει κάποιος αρχιδιαχει-
ριστής είναι η ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, ώστε 
να του χορηγηθούν οι κατάλληλοι κωδικοί, για 
να μπορεί να εισέλθει σε αυτό το επίπεδο της 
ιστοσελίδας.
β) Με τον όρο “διαχειριστής” (Administra-

tor) εννοούμε τον άνθρωπο εκείνο που έχει τις 
απαραίτητες γνώσεις, ώστε να μπορεί μόνος 
του να αναρτά ένα άρθρο στην ιστοσελίδα του 
Συνδέσμου, με φωτογραφίες, συνδέσεις κλπ., 
χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν μπορεί 
να εργαστεί μέσα από το  Administrator Panel 
όπως ο αρχιδιαχειριστής. Εργάζεται μέσω άλλου 
προγράμματος, που του δίνει τη δυνατότητα 
παρέμβασης και σε άλλα, πλην του δικού του, 
άρθρα. 
γ) Με τον όρο “Συνεργάτης-Μέλος”. Εννο-

ούμε εκείνον που μπορεί να αναρτήσει και να 
επιμεληθεί μόνο δικά του άρθρα. 
Οι Υπερδιαχειριστές είναι εκείνοι που μπορούν 

να αξιολογήσουν τα προσόντα κάποιου για να 
γίνει διαχειριστής ή μέλος και να εισηγηθούν 
σχετικά στο ΔΣ, για τη λήψη αποφάσεων. 
Το μέλος της “επιτροπής διαχείρισης ιστο-

σελίδας” μπορεί να έχει γνώσεις διαχειριστή ή 
αρχιδιαχειριστή, μπορεί όμως και να μην έχει 
(τουλάχιστον προσωρινά). Χρέος του είναι να 
φροντίσει να αποκτήσει αυτές τις γνώσεις και 
υποχρέωση των άλλων διαχειριστών είναι να 
του παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση, προς 
απόκτηση αυτών.
Συνεπώς δεν πρέπει να συγχέονται οι έννοιες 

του μέλους της επιτροπής διαχείρησης με εκείνη 
του διαχειριστή ή αρχιδιαχειριστή της ιστοσελί-
δας. Δεν υπάρχει υποχρεωτικά ταύτιση. Ιδανικό 
θα είναι (και κύριος στόχος του ΔΣ)  να έχουν 
(ή να αποκτήσουν) όλα τα μέλη της επιτροπής 
διαχείρισης τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να 
γίνουν διαχειριστές της ιστοσελίδας servou.gr.  
Σε περίπτωση που ένα ΔΣ δεν μπορεί να 

βρει μέλη και εθελοντές για αρχιδιαχειριστές ή 
διαχειριστές Σερβαίους, μπορεί να αναθέσει την 
διαχείριση της ιστοσελίδας σε επαγγελματίες 
του είδους. 
Γ) Καθήκοντα μελών επιτροπής διαχεί-

ρισης.
 Η διαχείριση γενικά της ιστοσελίδας γίνεται 

με συλλογικό τρόπο.  Τα μέλη της επιτροπής 
οφείλουν να φέρονται και να ενεργούν με τέτοιο 
τρόπο ώστε η ιστοσελίδα να έχει πολύ καλή 
λειτουργικότητα, άριστη εμφάνιση και το περι-
εχόμενό της να ανταποκρίνεται απόλυτα στους 
σκοπούς που ήδη αναφέρθηκαν. Σύμφωνα και 
με την απόφαση του ΔΣ του Συνδέσμου της 21-
9-10, για την ανάρτηση ενός άρθρου (ή οπτικο-
ακουστικού στοιχείου) απαιτείται ομοφωνία των 
μελών της επιτροπής. Αν αυτό δεν επιτευχθεί 
(μετά από διαβουλεύσεις των μελών), το θέμα 
έρχεται στην πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ και εκεί 
αποφασίζει σχετικά η πλειοψηφία των μελών του. 
Διευκρινιστικά στην συνεδρίαση του ΔΣ της 1-12-
10 αποφασίστηκε ότι, αν εντός πέντε ημερών 
δεν υπάρχει αρνητική απάντηση, το άρθρο θα 
αναρτάται. Όποιο από τα μέλη της επιτροπής 
έχει άρθρο-θέμα προς ανάρτηση (είτε είναι ο ίδιος 
αρθρογράφος-δημιουργός, είτε έχει περιέλθει 
σε αυτόν από άλλο αρθρογράφο-δημιουργό) θα 
το στέλνει στα άλλα μέλη της επιτροπής, με e-
mail, διατυπώνοντας πρώτα ο ίδιος τη δική του 
θέση. Επίσης θα στέλνει και τυχόν φωτογραφίες 
που έχει προς ανάρτηση (εάν όλα τα μέλη της 
επιτροπής μπορούν να μπουν στα “δοκιμαστικά”, 
μπορεί το άρθρο -αντίγραφο- να αναρτάται εκεί 
προς μελέτη και να μην στέλνεται στα προσωπικά 
e-mails, οφείλει όμως αυτός που το ανάρτησε να 
ειδοποιήσει σχετικά τα μέλη της επιτροπής). 
Εξαίρεση αποτελούν τα κοινωνικά θέματα, 

που αφορούν γάμους η κηδείες πατριωτών που 
μπορούν να αναρτώνται από οποιονδήποτε 
εξουσιοδοτημένο διαχειριστή ή αρχιδιαχειριστή, 
χωρίς απόφαση της επιτροπής, σε μορφή που 
έχει πλέον τυποποιηθεί…  
Όταν εγκριθεί ένα άρθρο από την επιτροπή (ή 

το ΔΣ), τη διαδικασία ανάρτησης αναλαμβάνει 
ο διαχειριστής ή ο αρχιδιαχειριστής ή το μέλος-
συνεργάτης (αν πρόκειται για δικό του άρθρο).
Δ) Καθήκοντα διαχειριστή.
Κάθε διαχειριστής (που έχει προφανώς εξου-

σιοδότηση από το ΔΣ και του έχουν χορηγηθεί 
κωδικοί) έχει υποχρέωση να αναρτά άρθρα που 
έχουν εγκριθεί από την επιτροπή ή το ΔΣ και 
τα οποία έχει γράψει ο ίδιος ή τα έχει εισηγηθεί 
στην επιτροπή. 
Τα άλλα άρθρα θα ανατίθενται με τη σειρά 

στους διαχειριστές-μέλη της επιτροπής.
Ο διαχειριστής οφείλει: 
1. Να επιμελείται και μορφοποιεί  το άρθρο 

κατάλληλα σε παραγράφους, με τις συνήθεις 

γραμματοσειρές και μέγεθος γραμμάτων (όπως 
μέχρι τώρα συνηθίζεται), να βάζει τον κατάλληλο 
τίτλο και να εντάσσει το άρθρο στην ενδεδειγ-
μένη ενότητα-κατηγορία, μετά συνεννόηση με 
τον αρθρογράφο.  Αν θεωρεί πως το άρθρο δεν 
μπορεί να ενταχθεί στις υφιστάμενες ενότητες και 
κατηγορίες εισηγείται στην επιτροπή διαχείρισης 
τη δημιουργία νέων. 

2. Να εμπλουτίζει το άρθρο με τις κατάλληλες 
φωτογραφίες ή και φωνητικά “εφέ” (ψαλμωδίες, 
τραγούδια, σκίτσα κλπ) και να αναφέρει την 
πηγή προέλευσης (αν δεν του ανήκουν). Επίσης 
να κάνει τις εντελώς ενδεδειγμένες συνδέσεις με 
άλλα άρθρα και sites, μετά από συνεννόηση πάλι 
με τον αρθρογράφο.

3. Να μην επεμβαίνει σε άρθρα που ανάρτησε 
άλλος διαχειριστής. Αν τυχόν διαπιστώσει κάποιο 
λάθος ή νομίζει πως χρειάζεται κάποια αλλαγή, 
οφείλει να ενημερώσει τον διαχειριστή που 
ανάρτησε το άρθρο και την επιτροπή διαχείρησης 
και αν δεν υπάρξει ανταπόκριση να φέρνει το 
θέμα στο ΔΣ. 

4. Να κρατάει αντίγραφο κάθε άρθρου που 
αναρτά. Αντίγραφο άρθρου που ανάρτησε δια-
χειριστής ή αρχιδιαχειριστής που δεν είναι μέλος 
του ΔΣ, θα κρατείται από μέλος του ΔΣ.

5. Να αναγράφει προαιρετικά το όνομα του 
αρθρογράφου στην αρχή ή στο τέλος του άρ-
θρου (πλήρες ή με τα αρχικά ή με ψευδώνυμο). 
Επίσης ο διαχειριστής που ανάρτησε το άρθρο, 
μπορεί να γράφει στο τέλος του άρθρου (μετά το 
όνομα του αρθρογράφου)  το δικό του όνομα ή 
τα αρχικά του, ώστε να γνωρίζουν οι επισκέπτες 
ποιοι ήσαν (στο απώτερο κυρίως παρελθόν) οι 
διαχειριστές. Για τα άρθρα που έχουν σχέση με 
τις δραστηριότητες του Συνδέσμου, θα ενημερώ-
νεται υποχρεωτικά ο πρόεδρος του ΔΣ (πριν την 
ανάρτηση), εφόσον δεν μετέχει της επιτροπής.
Τα καθήκοντα του διαχειριστή αφορούν και 

τον αρχιδιαχειριστή. 
Ε) Μέλη-συνεργάτες ιστοσελίδας
1. Είναι προσωπικά υπεύθυνα για την αποκλει-

στική χρήση του κωδικού που τους δόθηκε (λο-
γαριασμός-account) από το ΔΣ, για να μπορούν 
να αναρτούν δικά τους άρθρα στην ιστοσελίδα. 
Είναι αυτονόητο πως για να αναρτήσουν ένα 
άρθρο τους πρέπει να έχουν σχετική απόφαση 
της διαχειριστικής επιτροπής ή του ΔΣ, για το 
συγκεκριμένο άρθρο.  Σε καμία περίπτωση δεν 
επιτρέπεται να παραχωρήσουν το δικαίωμά τους  
αυτό σε τρίτους, είτε συνειδητά είτε λόγω αμε-
λείας προστασίας του κωδικού (username  και  
password ). Στην περίπτωση αυτή το μέλος και 
όχι ο παράνομος χρήστης, με απόφαση του ΔΣ, 
μπορεί να αποκλειστεί.

2. Υποχρεούνται γενικά να τηρούν τη νομο-
θεσία και ειδικότερα τους νόμους  για την προ-
στασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  και 
πνευματικής ιδιοκτησίας, σε κάθε περίπτωση. Η 
δημοσίευση και διάθεση υλικού που παραβιάζει 
τους νόμους απαγορεύεται ρητά. Οι ευθύνες 
της παράνομης ανάρτησης άρθρων (χωρίς 
δηλαδή την έγκριση της επιτροπής ή του ΔΣ) 
βαρύνουν αποκλειστικά το μέλος-συνεργάτη 
που τα ανάρτησε.

3. Οι αναρτήσεις τους πρέπει να γίνονται στην 
κατάλληλη ενότητα και κατηγορία θεμάτων, σύμ-
φωνα με τα όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω. Σε 
περίπτωση παράβασης αυτών των κανόνων το 
ΔΣ αποσύρει το επίμαχο άρθρο και σε υποτροπι-
ασμό του μέλους-συνεργάτη αποφασίζει να του 
αφαιρεθεί η ιδιότητα.
Άρθρο 4ο: Βλάβη ιστοσελίδας. 
Η ιστοσελίδα πρέπει να παρακολουθείται σε κα-

θημερινή σχεδόν βάση, για την επαλήθευση της 
καλής λειτουργία της. Για να μην υπάρξει πρό-
βλημα παρανόησης ή κακής συνεννόησης μεταξύ 
των μελών, αυτοί θα πρέπει να συνεργάζονται για 
να συμφωνούν σε  κάποιο πρόγραμμα περιοδικής 
εναλλαγής παρακολούθησης. Αν κάποιο μέλος δι-
απιστώσει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, ενημερώνει 
και τα υπόλοιπα μέλη προκειμένου να συνεργα-

Ιδιοκτησία:
Σύνδεσμος Σερβαίων Αρκαδίας

“Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”
Αγίου Μάρκου 16, 5ος όροφος 

Τ.Κ. 10560, Αθήνα Τηλ.: 210 3229904
Α.Φ.Μ.: 099547610 ΔΟΥ: E΄ ΑΘΗΝΩΝ 

•
Υπεύθυνος Έκδοσης: Θεόδωρος Γ. Τρουπής

Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Τηλ.: 210-9827361, κιν.: 6977365905

•
Συντακτική Επιτροπή: Χ. Ι. Μαραγκός, 

Θ.Γ. Τρουπής
•

Συνδρομή: 30 ΕΥΡΩ
Εξωτερικού: 50 δολ. Αμερ. - 100 δολ. Αυστρ. 

•
Τυπογραφείο -  Ηλεκτρονική Σχεδίαση: 

Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Γερανίου 7, Αθήνα 
Τηλ. 210-5244-309 
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συνέχεια από τη σελ. 5

στούν και να κάνουν τις κατάλληλες ενέργειες 
προκειμένου να επιλυθεί το ταχύτερο δυνατόν 
το πρόβλημα, σε συνεργασία με την εταιρεία που 
παρέχει φιλοξενία (hosting)  του περιεχομένου 
της ιστοσελίδας μας στο server τους και ενδε-
χομένως με πατριώτες (εκτός της επιτροπής και 
του ΔΣ), που διαθέτουν σχετική τεχνογνωσία και 
προσφέρονται να βοηθήσουν εθελοντικά. Όταν 
έχει διαπιστωθεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα και 
μέχρις ότου τακτοποιηθεί, δεν βάζουμε νέα άρ-
θρα, ούτε τροποποιούμε υφιστάμενα. Εξαίρεση 
από την εφαρμογή αυτού του κανόνα μπορεί να 
δικαιολογηθεί μόνο αν πρόκειται για άρθρα που 
αφορούν σοβαρά και έκτακτα γεγονότα όπως 
π.χ θάνατος συμπατριώτη μας. Αν το πρόβλημα 
είναι πολύ σοβαρό, Οι υπερδιαχειριστές θέτουν 
προσωρινά εκτός λειτουργίας την ιστοσελίδα, 
μέχρις ότου τακτοποιηθεί το πρόβλημα, ώστε 
να μη δημιουργούνται δυσμενή σχόλια από της 
πλευράς των επισκεπτών. Είναι αυτονόητο πως 
πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε 
το site να βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία, χωρίς 
προβλήματα.  
Άρθρο 5ο: Παρακολούθηση μηνυμάτων  

(e-mail) 
Τα μέλη της επιτροπής οφείλουν να παρακο-

λουθούν (εκ περιτροπής) σε καθημερινή βάση 
ή κάθε δεύτερη μέρα, τα Email του Συνδέσμου 
και της Ιστοσελίδας. Μπορεί να υπάρχουν εκεί 
κάποια σπουδαία και σοβαρά μηνύματα. Αν χρει-

άζεται να δοθεί άμεσα απάντηση, θα πρέπει να 
γίνεται η σχετική συνεννόηση μεταξύ των μελών 
της Επιτροπής.  Το απαντητικό Email θα πρέπει 
να εγκρίνεται από όλα  τα μέλη της «Επιτροπής 
Διαχείρισης»  Σε περιπτώσεις διαφωνίας και πάλι 
αυτό το θέμα θα πρέπει να τίθεται υπόψη του 
Δ.Σ για να λάβει σχετική απόφαση.  Σαν υπο-
γραφή θα πρέπει να τίθεται «Οι Διαχειριστές της 
ιστοσελίδας» ή το ΔΣ, αν το κείμενο αναφέρεται 
στο ΔΣ. Αν τ ο θέμα είναι σοβαρό θα έρχεται στο 
ΔΣ. Ένα καλό επίπεδο λειτουργίας της ιστοσελί-
δας, δεν δικαιολογεί καθυστέρηση μεγαλύτερη 
του 3ημέρου. Επίσης, τα μέλη της επιτροπής 
καλό είναι να παρακολουθούν σε καθημερινή 
βάση (εάν είναι δυνατόν) τα προσωπικά τους 
Email, μήπως υπάρχουν εκεί και θέματα που 
αφορούν στην ιστοσελίδα. Την απάντηση θα 
κάνει εκ περιτροπής ανα τρίμηνο ένας εκ των 
αρχιδιαχειριστών.
Άρθρο 6ο: Παρακολούθηση στατιστικών 

και τεχνολογίας 
Τα μέλη της επιτροπής οφείλουν να παρακο-

λουθούν τα στατιστικά στοιχεία των επισκεπτών 
της Ιστοσελίδας (Site  Management), μέσω των 
ειδικών προς το σκοπό αυτό προγραμμάτων 
(Google Analytics ή κάποιων άλλων), προκει-
μένου να ενημερώνονται για τη συμπεριφορά 
των επισκεπτών και να εισηγούνται στο ΔΣ τη 
λήψη σχετικών αποφάσεων,   προκειμένου να 
εξυπηρετηθεί καλύτερα ο σκοπός για τον οποίο 
κατασκευάστηκε η Ιστοσελίδα. Είναι χρήσιμο 

να παρακολουθούν τα μέλη τις  τεχνολογικές 
εξελίξεις, τόσο για τις νεότερες εκδόσεις της 
πλατφόρμας Joomla (διορθώνουν προβλήματα 
και βελτιώνουν την ασφάλεια της ιστοσελίδας), 
όσο και για τις νεότερες εκδόσεις των extensions 
(προγραμμάτων επέκτασης). Έτσι με τις σχετικές 
αποφάσεις του ΔΣ η ιστοσελίδα δεν θα υστερεί 
τεχνολογικά, αφού οι εξελίξεις πλέον στο χώρο 
του διαδικτύου είναι  ραγδαίες. 
Άρθρο 7ο: Γενικά θέματα.
Όσοι αναρτούν 

άρθρα στην ιστο-
σελίδα, χρήσιμο 
είναι να γνωρίζουν 
ακόμη ότι:

1. Καλό είναι 
να αποφεύγουν 
να υποδεικνύουν 
στους επισκέπτες 
να επισκεφτούν 
άλλα άρθρα και 
siteς, εκτός αν θε-
ωρούν πως αυτό 
ε ίνα ι  ωφέλ ιμο 
τόσο για τον επι-
σκέπτη, όσο και 
για την ιστοσελί-
δα. Έτσι δεν θα 
ανατραπεί η όλη 
λογική και φιλο-
σοφία που έχει το 
menu, το οποίο εί-
ναι ορατό πάντοτε 

και σε κάθε περίπτωση. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη 
αξία πάντως είναι η σωστά οργανωμένη ύλη σε 
Ενότητες και Κατηγορίες και ο κατάλληλος τίτλος 
στα άρθρα, ώστε να δείχνουν το περιεχόμενο, 
χωρίς να χρειάζεται σε κάποιον να τα ανοίξει για 
να καταλάβει σε τι αναφέρονται. 

2. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας, που συνή-
θως δεν μπαίνουν για πρώτη φορά στο διαδί-
κτυο, μέσω του menu (το οποίο είναι ειδικά με-
λετημένο για να είναι εύχρηστο και λειτουργικό) 

Εφημερίδα Αρτοζήνος και ιστοσελίδα servou.gr του Συνδέσμου
Γράφει ο Χ. Ι. Μαραγκός, μέλος ΔΣ του Συνδέσμου.

Το παρόν φύλλο του Αρτοζήνου είναι το τελευταίο που 
εκδίδει το απερχόμενο ΔΣ. Επειδή και τα 6 χρόνια που ήμουν  
στο ΔΣ, είχα την τιμή να είμαι επικεφαλής στην συντακτική 
επιτροπή της εφημερίδας  και συνδιαχειριστής στην ιστοσελί-
δα από της δημιουργίας της (2 τελευταία χρόνια) σκέφτηκα να 
επεξεργαστώ κάποια στοιχεία και να τα δημοσιεύσω, για την 
ενημέρωση των πατριωτών και την ιστορία του Συνδέσμου. 

Εφημερίδα “Αρτοζήνος”
Στα 6 τελευ-

ταία χρόνια εκ-
δόθηκαν 34 φ. Αρτοζήνου (147-180). Επειδή 
κάποια ήσαν δωδεκασέλιδα, αντιστοιχούν 
πάνω από 6 οκτασέλιδα το χρόνο, κατά μέσο 
όρο.  

Στην τελευταία διετία εκδόθηκαν  εννέα 
φύλλα Αρτοζήνου, εκ των οποίων τα δύο 
δωδεκασέλιδα. Αν υπολογίσει κανείς πως στα 
34,5 χρόνια που εκδίδεται η εφημερίδα (από 
Αύγουστο 1976) έχουν εκδοθεί με το τωρινό, 
180 φύλλα, ο μέσος όρος είναι 5 (και κάτι) το 
χρόνο, ανεξάρτητα από σελίδες. 

Ως ΔΣ και συντακτική επιτροπή της εφη-
μερίδας προσπαθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια 
να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούσαμε, τόσο 
σε ότι αφορά στο περιεχόμενο του εντύπου, 
όσο και στη μορφή του. Στόχος μας ήταν να 
προωθήσουμε τους σκοπούς του Συνδέσμου, 
κυρίως να ενημερώσουμε τους απανταχού 
της γης Σερβαίους, για τα ποικίλα, κοινού 
ενδιαφέροντος, θέματα που έχουμε. Ιδιαίτε-
ρη ήταν η προσπάθειά μας να συσφίξουμε 
τις μεταξύ των πατριωτών σχέσεις με την 
εφημερίδα.  Αποφύγαμε όσο μπορούσαμε να 
δημοσιεύσουμε κείμενα που θα μπορούσαν 
να  θίξουν κάποιο πατριώτη, ή κείμενα που εί-
χαν σχέση με προσωπικές διαφορές.  Δώσαμε 
ιδιαίτερη βαρύτητα σε ιστορικά κείμενα, που 
έφεραν σε γνώση μας άγνωστα στοιχεία της 
μακραίωνης και εξαιρετικού ενδιαφέροντος 
ιστορίας του τόπου μας. Ξεχωριστή ακόμη 
ήταν η προσπάθειά μας για τη δημοσίευση 
κειμένων, φωτογραφιών και εκδηλώσεων, 
που έχουν σχέση με τους νέους του χωριού 
μας (βραβεία κλπ). Δημοσιεύσαμε με κάθε 
λεπτομέρεια, οτιδήποτε είχε σχέση, με την 
κατασκευή από το Σύνδεσμο του Πολιτιστι-
κού Κέντρου του χωριού και την προσφορά 
(σε χρήμα ή παροχή υπηρεσιών) κάθε πατρι-
ώτη, για την ολοκλήρωση αυτού του Πνευμα-
τικού Ιδρύματος. Ακόμη δημοσιεύσαμε όλα 
τα συνήθη κοινωνικά θέματα των πατριωτών, 
που περιήλθαν σε γνώση μας.

Ιδιαίτερη προσοχή δώσαμε στη δημοσίευ-
ση (ή μη) κειμένων που είχαν σχέση με τον 
πρώην Δήμο Ηραίας. Στόχος μας ήταν να 
κρατήσουμε τις καλύτερες δυνατές σχέσεις 
με τις Τοπικές Αρχές, γιατί πιστεύουμε πως 
μόνο κάτω από τέτοιες συνθήκες μπορούν 
να γίνουν περισσότερα και καλύτερα έργα 
στο χωριό. Οι αντιπαραθέσεις, κατά την 

άποψη του σημερινού ΔΣ που έχουν δημο-
σιευθεί στην εφημερίδα, δεν ευοδώνουν 
κατά κανόνα την προώθηση των θεμάτων 
του χωριού. Άλλωστε οι δύο φορείς έχουν 
διακριτούς ρόλους, τους οποίους εμείς 
σεβαστήκαμε απόλυτα, με την εφημερίδα. 
Από την άλλη πλευρά είμαστε ανυποχώρητοι 
“δημοσιογραφικά” σε τυχόν περιπτώσεις που 
υπήρχε απόλυτη βεβαιότητα ότι θα εθίγοντο 
τα συμφέροντα του χωριού (π.χ η αναφορά 
παλιότερα για το ενδεχόμενο δημιουργίας 
ΧΥΤΑ στον Αρτοζήνο). 

Ο “Αρτοζήνος” είναι όργανο του Συνδέ-
σμου και το ΔΣ  έχει την ευθύνη για όλα τα 
θέματα λειτουργίας. Ιδανικό θα ήταν αν όλα 
τα προς δημοσίευση κείμενα μπορούσαν 
να ελεγχθούν από όλα τα μέλη του ΔΣ. Στην 
πράξη αυτό δεν μπορεί να γίνει, για πολλούς 
και διαφόρους λόγους, που γνωρίζουν όσοι 
έχουν  ασχοληθεί με την έκδοση του εντύπου 
και θα το διαπιστώσουν και όσοι ασχοληθούν 
στο μέλλον. Το γιατί δεν αναλύεται εύκολα 
με λόγια. Στην πράξη αναδεικνύονται τα 
προβλήματα. Το βάρος συνεπώς πέφτει εκ 
των πραγμάτων στα μέλη της συντακτικής 
επιτροπής, που πρέπει να δουλέψουν ημέρες 
(όχι ώρες) για να κυκλοφορήσει ένα φύλλο 
εφημερίδας. Και αυτά ασφαλώς φέρουν την 
κύρια ευθύνη για την επιλογή των άρθρων, 
πέραν εκείνων που αφορούν δραστηριότη-
τες του ΔΣ. Κατά την προσωπική μου γνώμη, 
καλό θα ήταν για το συμφέρον και το μέλλον 
του Συνδέσμου, τα μέλη της συντακτικής επι-
τροπής να αποχωρούν μετά κάποιο διάστημα 
και την έκδοση να αναλαμβάνουν άλλα μέλη, 
ώστε να υπάρχει διαρκής ανανέωση. Εκτός 
των άλλων  είναι και μια ευκαιρία για να 
δείξει κανείς, στην πράξη, την πατριωτική 
του διάθεση προσφοράς και γιατί όχι και την 
“δημοσιογραφική του” ικανότητα. 

Τα δύο σημερινά μέλη της συντακτικής 
επιτροπής  (εγώ και ο πρόεδρος Θ. Τρουπής, 
αφού το τρίτο μέλος, ο αείμνηστος  Ηλίας 
Χειμώνας, έφυγε πριν ένα χρόνο από τη ζωή) 
θεωρούμε πως έχουμε  επιτελέσει το έργο 
που μας ανέθεσε το ΔΣ και προσφέραμε ότι 
μπορούσαμε καλύτερο στους πατριώτες 
μέσω της εφημερίδας. Αν κάναμε και κανένα 
λάθος ζητάμε την επιείκειά σας. Τις θέσεις 
μας πρέπει να καταλάβουν άλλα μέλη, από 
το ΔΣ που θα προκύψει από τις προσεχείς 
εκλογές. 

Ιστοσελίδα servou.gr
Η ιστοσελίδα βρίσκεται στον “αέρα” από το 

Φεβρουάριο του 2009. Στο διάστημα αυτό των 
δύο σχεδόν χρόνων, αναρτήθηκαν στην ιστο-
σελίδα 655 άρθρα, στα οποία περιλαμβάνονται 
και αρχεία με φωτογραφικό υλικό, video, έργα 
τέχνης κλπ. Κατά κατηγορίες τα άρθρα που 
αναρτήθηκαν είναι:

*154: “Νέα-Μηνύματα-Ανακοινώσεις”
*154: “Γραφή πατριωτών-συνεργατών” (60 

αφορούν σε αναμνήσεις και  31 σε ιστορικά 
θέματα).

* 86: “Σερβαίοι συγγραφείς-λογοτέχνες”.
* 71 έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του 

Συνδέσμου.
* 66 έχουν σχέση με αξιοθέατα του χωριού 

και της ευρύτερης περιοχής.
* 29 έχουν σχέση με φωτογραφικό υλικό 

και video.
* 26: “λαογραφία-παράδοση”.
* 20: “δημοτικά τραγούδια” 
* 17 αφορούν σε γενικότερα θέματα του 

πρώην Δήμου Ηραίας.
* 13 είναι λογοτεχνικά κείμενα, αξιόλογων 

Ελλήνων συγγραφέων.
* 7: “Σερβαίοι αγωνιστές και ήρωες”.
* 5 αναφέρονται σε Σερβαίους ευεργέτες
* Τα υπόλοιπα 7 άρθρα είναι: “το χωριό μας”, 

“η ιστοσελίδα μας”, “Αράπηδες”, “Χάρτης της 
περιοχής”, “site map”, “Σερβαίοι καλλιτέχνες”, 
“Σύνδεσμοι”.

Ειδικότερα για  το 2010, αναρτήθηκαν 146 
άρθρα. Από αυτά:

*38 αφορούσαν σε δραστηριότητες και 
εκδηλώσεις του ΔΣ του Συνδέσμου.

*26 αφορούσαν σε κοινωνικά θέματα (6 
γάμοι, 14 θάνατοι και 6 άρθρα για τον θάνατο 
του πρώην προέδρου του Συνδέσμου Ηλία 
Χειμώνα). 

*26 είχαν ιστορικό περιεχόμενο (10) ή επρό-
κειτο περί “αναμνήσεων” (16).

*19 ήσαν λογοτεχνικού περιεχομένου ή αφο-
ρούσαν στοχασμούς αρθρογράφων.

*16 αφορούσαν άλλους φορείς (Όμιλος 
Γκούρας, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Σύλλογος 
“Προσέληνοι” κλπ).

*10 είχαν σχέση με φωτογραφικό υλικό από 
το χωριό, με video, με albums  και έργα λαϊκής 
τέχνης πατριωτών.

*11 αφορούσαν σε συγχαρητήρια μηνύματα 
ή ευχαριστήριες επιστολές.

Από τα 146 άρθρα του 2010, 95 αναρτήθη-
καν στην ιστοσελίδα με επιμέλεια του μέλους  
του ΔΣ Χ. Μαραγκού, 46 με επιμέλεια του 
προέδρου Θ. Τρουπή και 5 (με φωτογραφικό 
κυρίως περιεχόμενο ή video, με επιμέλεια του 
Χ. Δημητρόπουλου). Τα 146 άρθρα τα έγραψαν 
(ή επεξεργάστηκαν)  32 πατριώτες ή φίλοι της 
ιστοσελίδας: Μαραγκός Ι. Χρήστος 40, Τρουπής 
Γ. Θεόδωρος  20,  Μαραγκός+Τρουπής 08, Δια-
μαντοπούλου Μαρίνα 14, Βέργος Στ. Ιωάννης 
07,  Σχίζας Κ. Βασίλειος 05, Τρουπής Κ. Θεό-
δωρος 05 (από τα βιβλία του), Παναγοπούλου 
Μαρία 05 (από τα βιβλία της), Παπαγεωργίου 

Νίκος 04, Τρουπής Νίκος 04, Κωνσταντόπουλος 
Ηλίας 03, Βέργος Ν. Ιωάννης 03, Κουκουζής Δ. 
02, Μαραγκός Χρ. του Αθ. 02, Στρίκος  Θάνος 
02, Βέργος Δ. Γεώργιος 02, Δαλαμάγκας Δ. 02, 
Κουτσανδρέας Β. 02, Τρουπή Γεωργία 02, Αν-
δριόπουλος Ανδρ. 01, Γκούτης Αθ. 01, Γκρομού-
ζης 01, Δάρας Ν. Ιωάννης 01, Δημητρόπουλος 
Χρ. 01, Δήμος Ηραίας 01, Καλογεράς Ιω. 01, 
Μαραγκός Β. 01, Παναγόπουλος Κ. 01, 
Παναγούλιας 01, Πουλόπουλος Ι. 01, Ρουσιάς 
Κ. Ιωάννης 01, Ρουσιάς Μ. Ιωάννης 01, Τρουπή 
Τασία  01. 

Η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας είναι 
αξιοσημείωτη. Το 2010 καταγράφηκαν πάνω 
από 42.000 επισκέψεις (από 82 χώρες), δηλαδή 
πάνω από εκατό την ημέρα, κατά μέσο όρο 
Στο σύνολο των άρθρων της ιστοσελίδας και 
για όλο το διάστημα που βρίσκεται στον αέρα 
(μέχρι 31-12-10) την μεγαλύτερη επισκεψιμό-
τητα (από 6.000-3.000 περίπου επισκέψεις) 
εμφανίζουν τα άρθρα:

1)Δημοτικά τραγούδια (6018) 2)Το χωριό μας 
Σέρβου, 3) Το κέντημα, (4825) 4)Η μάχη του 
Σέρβου (4.431). 5)Ο “Αρτοζήνος” on line (4080) 
6) Συνοικισμός “Αράπηδες”, 7) Πετρόχτιστα σπί-
τια και εκκλησίες (3920) 8) Η ιστοσελίδα μας, 9)
Προέλευση ονόματος χωριού Σέρβου (3785), 
10) Ιερός Ναός Ζωοδ. Πηγής Σέρβου (3550) 
11) 12)Ιερός Ναός Κοιμ. Θεοτόκου (3440) 13) 
Η μάχη της Πρινίτσας (3270), 14) Σέρβου: Το 
ψηφιδωτό 4ου μ.χ. αιώνα (3068 επισκέψεις) 
και 15) Το θρυλικό μοναστήρι του Αγιαντριά, 
(2930 επισκέψεις).

Την ευθύνη για όλα τα θέματα της ιστοσελί-
δας την έχει το ΔΣ του Συνδέσμου. Εκτός ΔΣ, 
ο πατριώτης Χ. Δημητρόπουλος πρόσφερε 
εθελοντικά τις υπηρεσίες του στην ιστοσελίδα, 
μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2010. Το ΔΣ του εξέ-
φρασε τις ευχαριστίες του, για την προσφορά 
του αυτή. Το σημερινό ΔΣ έχει αναθέσει σε 4 
μέλη του ΔΣ (Επιτροπή Διαχείρισης Ιστοσελί-
δας) την επιλογή και ανάρτηση των άθρων. 
Η επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο 
του ΔΣ Θ. Τρουπή, και το μέλος Χ. Μαραγκό, 
που έχουν γνώσεις διαχείρισης και μπορούν 
να αναρτούν άρθρα και  τους Ι. Ν. Βέργο και 
Κ. Δάρα, που δεν διαθέτουν προς το παρόν 
γνώσεις διαχείρισης, μπορούν όμως να έχουν 
άποψη για την ανάρτηση ή μη ενός άρθρου. 
Ένα άρθρο αναρτάται αν υπάρχει πλήρης 
ομοφωνία των μελών της επιτροπής ή αν 
εντός 5 ημερών δεν υπάρχει αρνητική άποψη 
μέλους. Σε διαφορετική περίπτωση το άρθρο 
έρχεται στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, 
το οποίο αποφασίζει σύμφωνα με το κατα-
στατικό. Το ΔΣ επεξεργάστηκε ένα σχέδιο 
κανονισμού λειτουργίας της ιστοσελίδας που 
θα φέρει στη ΓΣ προς ψήφιση. Πιστεύουμε 
πως με αυτή τη διαδικασία διασφαλίζεται 
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο η 
ποιότητα των αναρτώμενων άρθρων, όσο και 
η ασφάλεια της ιστοσελίδας, με αποκλειστικό 
σκοπό το συμφέρον του Συνδέσμου και των 
πατριωτών.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
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και των άλλων τρόπων παρουσίασης (π.χ Νέο 
Υλικό) καθοδηγούνται αρκετά καλά και επομένως 
τα links, για παραπομπή σε άλλα άρθρα και sites, 
θα πρέπει να μην χρησιμοποιούνται συχνά. 

3. Δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται και να 
εμφανίζονται μέσα στο ίδιο άρθρο ειδήσεις ή 
άλλο υλικό που θα πρέπει να γράφονται σε 
ξεχωριστά άρθρα.

4. Μικρές ιστορίες από το χωριό εφόσον κα-
ταγραφούν από πολλούς, θα είναι ένα χρήσιμο 
υλικό σε μεταγενέστερους πατριώτες να τις 
επεξεργασθούν ως είδος «συνιστωσών», για 
την ολοκληρωμένη αποτύπωση της ζωής, των 
ηθών και εθίμων μιας περασμένης χρονικής 
περιόδου.

5. Σκόπιμο είναι να καταβληθεί προσπάθεια 
ώστε το μεγαλύτερο ποσοστό του έργου  των 
Σερβαίων Λογοτεχνών και Συγγραφέων να 
ψηφιοποιηθεί και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
(ίσως να μην γίνουν επανεκδόσεις των βιβλίων 
τους). Το έργο αυτό αποτελεί την πεμπτουσία 
της ιστορίας και της ζωής του χωριού και των 
πατριωτών και πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. 

6. Σκόπιμο ακόμη είναι, στην ενότητα «Λο-
γοτεχνική σελίδα», να καταχωρούνται επιλεγ-
μένα κείμενα μεγάλων Ελλήνων Λογοτεχνών 
(Ρίτσου, Βάρναλη, Ελύτη και άλλων), για να 
προσπαθήσουμε  μέσω της ιστοσελίδας να εξυ-
ψώσουμε  το ηθικό και πνευματικό επίπεδο των 
συμπατριωτών μας και των άλλων επισκεπτών, 
σύμφωνα με τους επιδιωκόμενους σκοπούς 
του Συνδέσμου, όπως αναφέρονται μέσα στο 
ισχύον Καταστατικό. 

7. Είναι αυτονόητο πως όλοι οι πατριώτες 
έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν άρθρα για 
την ιστοσελίδα, αρκεί το περιεχόμενό τους να 
συνάδει με όσα ήδη έχουν αναφερθεί.
Άρθρο 8ο: Τοποθέτηση φωτογραφιών 

στα άρθρα. 
Καλό είναι όταν βάζουμε φωτογραφίες στα 

άρθρα, να έχουμε υπόψη μας  ακόμη και τα 
εξής. 

*Μέσα στα άρθρα τοποθετούμε φωτο-
γραφίες που έχουν σχέση με το περιεχόμενο 
του άρθρου. Αν χρειαστεί να βάλουμε κάποια  
άλλη π.χ συμβολική, θα πρέπει το νόημά της 
να συνάγεται εύκολα και να μην συνεπάγεται 
διαφορετικές ερμηνείες ή παρανοήσεις, από την 
πλευρά  των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Οι 
φωτογραφίες που βάζουμε στα άρθρα πρέπει 

να είναι διαχρονικές, δηλαδή να μην χρειάζεται 
να τις αλλάζουμε. Αν βρεθεί κάποια καλύτερη 
φωτογραφία σχετική πάντα με το θέμα του άρ-
θρου, τότε θα πρέπει να αντικαταστήσουμε την 
πρώτη με τη δεύτερη, για να έχουμε καλύτερη 
ποιότητα στην εμφάνιση της ιστοσελίδας. 

*Σωστό είναι να μην βάζουμε φωτογραφίες 
προσώπων στα άρθρα που αναφέρονται σε 
ιστορικά και πολιτιστικά θέματα, έστω και 
αν στο φόντο δείχνουν κάποια εκκλησία ή 
κάποια άλλη εικόνα που θα μπορούσε κάποιος 
να υποστηρίξει την άποψη ότι δεν δείχνει 
μόνο πρόσωπα αλλά και άλλα πράγματα, που 
έχουν σχέση με το περιεχόμενο του άρθρου. 
Εξαίρεση από αυτό είναι οι περιπτώσεις που 
πρόκειται για παλιές και σπάνιες φωτογραφίες 
και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι καθόλου 
εύκολη η ανεύρεση κάποιας άλλης σχετικής 
φωτογραφίας. 

*Οι φωτογραφίες που δείχνουν πρόσωπα  
έχουν θέση κυρίως σε άρθρα με διάφορες εκ-
δηλώσεις του Συνδέσμου (Βραβεύσεις, Γενικές 
Συνελεύσεις πανηγύρια κλπ), με νέα ή στιγμι-
ότυπα από τη ζωή στο χωριό (Φωτορεπορτάζ) 
κλπ. Φωτογραφίες που δείχνουν προέδρους και 
μέλη του Δ.Σ θα πρέπει να μπαίνουν μέσα στα  
σχετικά με τη δραστηριότητα του Συνδέσμου 
άρθρα. 

*Για άτομα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές 
υπηρεσίες στο Σύνδεσμο (δωρητές/χορηγούς) 
και στους πατριώτες, είναι προτιμότερο να γρα-
φεί ένα άρθρο σχετικά με την προσφορά τους 
και να μπουν εκεί και οι φωτογραφίες τους. Κάτι 
ανάλογο μπορεί να γίνει και για τους αρθρογρά-
φους της εφημερίδας ή της ιστοσελίδας.
Άρθρο 9ο: Κανόνες τεχνικής φύσης
1.Επιτρέπεται μόνο ένας κωδικός εισόδου 

στην ιστοσελίδα, ανά άτομο.
2. Όλοι όσοι έχουν κωδικούς πρέπει να έχουν 

δηλωμένο ένα έγκυρο e-mail, ώστε να μπορεί 
να γίνει επικοινωνία μαζί τους, από τους υπεύ-
θυνους. Επιπλέον πληροφορίες, αν και προαι-
ρετικές, διευκολύνουν την επικοινωνία. 

3. Η γλώσσα του site είναι η ελληνική. Οι 
δημοσιεύσεις πρέπει να γίνονται με ελληνικά 
γράμματα. Είναι αποδεκτή η χρήση της Αγγλι-
κής, από χρήστες που αδυνατούν ή δυσκολεύ-
ονται με την Ελληνική.

4.  Τα  μηνύματα  που  χρησιμοποιούν 
αποκλειστικά κεφαλαία δεν είναι επιθυ-
μητά καθώς στη γλώσσα του διαδικτύ-
ου αυτό είναι “αγενές” και κουραστικό.
5. Η χρήση των εικονιδίων (emoticons), των 
χρωμάτων και των μεγάλων γραμμάτων καλό 
είναι να γίνεται με μέτρο, ώστε να μην κουρά-
ζεται ο αναγνώστης. 
Άρθρο 10ο: Λογισμικό υποστήριξης της 

ιστοσελίδας servou.gr
1. Λογισμικό JOOMLA.
Είναι  ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης 

περιεχομένου. Το Joomla! είναι η εφαρμογή 
που χρειαζόμαστε για να δημιουργήσουμε στο 
διαδίκτυο μια προσωπική ιστοσελίδα, αλλά και 

έναν ολόκληρο εταιρικό δικτυακό τόπο. Είναι 
προσαρμόσιμο σε περιβάλλοντα επιχειρηματικής 
κλίμακας, όπως τα intranets μεγάλων επιχειρή-
σεων ή οργανισμών. Οι δυνατότητες επέκτα-
σής του είναι πρακτικά απεριόριστες. Γεμάτο 
δυνατότητες αλλά και ταυτόχρονα εξαιρετικά 
ευέλικτο και φιλικό το Joomla! είναι εφαρ-
μογή ανοικτού κώδικα. Η χρήση του Joomla 
είναι απολύτως δωρεάν. Είμαστε ελεύθεροι να 
το χρησιμοποιήσουμε, να το τροποποιήσουμε 
και να διερευνήσουμε τις δυνατότητές του χωρίς 
να πρέπει να πληρώσουμε κάποια άδεια χρήσης 
σε κανέναν.  Εγκαθίσταται σε έναν κεντρικό 
υπολογιστή, τον web server. Ο χρήστης (εμείς 
δηλαδή), έχουμε πρόσβαση στο περιβάλλον 
διαχείρισης μέσω ενός browser, όπως είναι ο 
Internet Explorer ή ο Firefox. Από τη στιγμή 
που είμαστε εμείς ο διαχειριστής, μπορούμε να 
προσθέσουμε οποιοδήποτε κείμενο ή γραφικό 
και έτσι να δημιουργήσουμε και επεκτείνουμε  
την ιστοσελίδα μας. Αν θέλουμε, μπορούμε να 
μάθουμε περισσότερα στον επίσημο ιστότοπο 
www.joomla.org (στα αγγλικά). Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι να γνωρίζουμε τη χρήση 
ενός επεξεργαστή κειμένου. Σε γενικές γραμ-
μές, εξαρτάται από το τι θέλουμε να κάνουμε 
με το Joomla! Θα υπάρξουν και περιπτώσεις 
που θα χρειαστούμε την υποστήριξη 
ενός επαγγελματία, όταν χρειαζόμαστε να 
αξιοποιήσουμε εξειδικευμένες και προηγμένες 
δυνατότητες του Joomla! (το τωρινό ΔΣ έχει 
αναθέσει υπηρεσίες φιλοξενίας (hosting)του 
περιεχομένου της ιστοσελίδας στην εταιρεία 
on screen, που έχει την έδρα της στην Αγία 
Παρασκευή Αττικής). Οι δυνατότητες χρήσης 
του Joomla! περιορίζονται μόνον ...από τη δη-
μιουργικότητά μας. Ενσωματώνοντας διάφορα, 
διαθέσιμα δωρεάν, πρόσθετα εργαλεία/επεκτά-
σεις (extentions), διευρύνονται οι δυνατότητες 
και λειτουργίες του Joomla!, κάνοντάς το μια 
εφαρμογή αξιόπιστη για την ανάπτυξη σοβαρών  
δικτυακών τόπων. 

*Το Joomla χρησιμοποιεί μια ισχυρή templating 
engine που μας δίνει τη δυνατότητα να χρησι-
μοποιήσουμε το  δικό μας,  εξατομικευμένο 
template.  Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε 
για την ιστοσελίδα μας ξεχωριστό template,  
χωρίς να αγοράσουμε κάποιο από αυτά που 
πωλούνται, είτε 
να παραγγείλου-
με την κατασκευή 
ενός σε έναν επαγ-
γελματία. Από τη 
στιγμή που  δη-
μιουργήσαμε το 
δικό μας template, 
δεν χρειάζονται 
παρά τρία κλικ, 
ώστε το περιεχό-
μενο του δικτυα-
κού μας τόπου να 
προσαρμοστεί στη 
μορφή του. Για 

τροποποιήσεις ή δημιουργία templates, ή για 
επεξεργασία φωτογραφιών, χρειάζεται ειδικός 
text editor ή και ένας photo editor αντίστοιχα. 

*Ποιες είναι οι δυνατότητες του Joomla: 
Μπορούμε να προσθέσουμε περιεχόμενο στην 
ιστοσελίδα μας από οποιονδήποτε υπολογιστή 
διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο. Χρησιμοποι-
ώντας το Joomla! μπορούμε να συνεργαστού-
με με όσους μπορούν να συμβάλλουν στην 
επεξεργασία του περιεχομένου. Να δώσουμε 
τη δυνατότητα σε συνεργάτες μας να δημο-
σιεύσουν περιεχόμενο, στο πλαίσιο ασφαλώς 
των σκοπών που εξυπηρετεί η ιστοσελίδα 
μας. Είναι εύκολο. Μπορούν να το κάνουν από 
κάθε υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο. 
Δυνατότητα δημοσίευσης απεριόριστου αριθ-
μού άρθρων, χωρίς να περιοριζόμαστε  από το 
Joomla! Χωρίς κανένα πρόβλημα, μπορούμε να 
κάνουμε αναζητήσεις περιεχομένου και να τις 
αρχειοθετούμε. Μπορούμε να προσθέτουμε, 
photo galleries, βιβλιοθήκες αρχείων, βιβλία 
επισκεπτών και φόρμες επικοινωνίας: λίγες 
από τις εκατοντάδες πρόσθετες εφαρμογές που 
κυκλοφορούν για το Joomla!

2. Λογισμικό   C-PANEL
Για το χειρισμό αρχείων, συστήματος ασφα-

λείας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στατιστικά, 
βάσεις δεδομένων, domainς, κλπ δυνατότητες 
για interfaces  χρησιμοποιούμε το λογισμικό 
C-PANEL. Περισσότερες πληροφορίες στο site 
http://www.cpanel.net/ .Το site  που παρέχει 
τις επεκτάσεις (extensions) του Joomla. είναι το  
Site  http://extensions.joomla.org/
Σε περίπτωση τεχνικών και λειτουργικών 

προβλημάτων οι Διαχειριστές μπορούν  να 
επικοινωνήσουν με  πολλά και διάφορα Forum 
υποστήριξης της πλατφόρμας Joomla. Για να 
μπορέσουν να τα βρουν και να πάρουν την 
βοήθεια που χρειάζονται για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων της ιστοσελίδας, θα πρέπει να 
κάνουν χρήση των μηχανών αναζήτησης, όπως 
της Google.
Άρθρο 11ο
Ο παρών Κανονισμός λειτουργίας της ιστο-

σελίδας αποτελείται από 11 άρθρα. Δύναται 
να τροποποιείται με απόφαση του εκάστοτε 
Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της ΓΣ του 
Συνδέσμου.

Πατριώτες μετανάστες στην ΑυστραλίαΚατά τα πέτρινα χρόνια της περιόδου 1950 
– 1970 η πείνα και η φτώχεια ήταν τα κύρια 
βιώματα της  Ελληνικής κοινωνίας. Πλεονά-
ζον εργατικό δυναμικό, ελάχιστες δουλειές, με 
τα όποια μεροκάματα της πείνας, κατάσταση 
απερίγραπτη. Μόνη διέξοδος η μετανάστευση. 
Άνοιξε ο δρόμος της Αυστραλίας και πολλά 
παιδιά φτωχών κυρίως οικογενειών, μετανά-
στευσαν στη μακρινή αυτή χώρα, όπως και 
σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Οι δυσκολίες 
προσαρμογής πάρα πολλές, από προσαρμογή 
στο χώρο και χρόνο, (Καλοκαίρι εδώ, Χειμώνας 
εκεί, μέρα εδώ, νύκτα εκεί), μέχρι το είδος εργα-
σίας γιατί στην πλειοψηφία τους όλοι οι μετανά-
στες πρώτης γενιάς ήσαν ανειδίκευτοι εργάτες, 
και το κυριότερο όλων η άγνοια της γλώσσας 
επικοινωνίας, της Αγγλικής γλώσσας.
Έτσι ξεκίνησαν με μια βαλίτσα στο χέρι 

γεμάτη με παρακαταθήκες, οικογενειακές αρ-
χές, πίστη στο θεό, και την ευχή της μάνας για 
το ταξίδι στο άγνωστο, με βάρκα την ελπίδα. 
Δούλεψαν σαν σκλάβοι, κάτω από αντίξοες 
συνθήκες στα αφεντικά της προηγμένης 
οικονομικά χώρας, και με τον ιδρώτα τους 
συνέβαλαν ακόμη περισσότερο στην ανάπτυξη 
της Αυστραλίας  που τους φιλοξένησε, ενώ 
κατεβλήθη στο ελληνικό κράτος 3000 δολάρια 
για τον κάθε μετανάστη. Όλοι τους, την καρδιά 
τους την είχαν αφήσει στο χωριό τους, στους 
γονείς, αδέλφια, αδελφές. Σε κάθε γράμμα  
έβαζαν και την επιταγούλα, και με αυτόν τον 
τρόπο βοηθούσαν και την Ελλάδα με το «μετα-
ναστευτικό Συνάλλαγμα», πολύτιμο για εκείνη 
την εποχή, που από τα χείλη πρωθυπουργού 
και Αρχιεπισκόπου της Ελλάδος ελέχθη το 
ανεπανάληπτο ΕΥΛΟΓΙΑ ΘΕΟΥ.

Μεταξύ των ξενιτεμένων ήμουν και εγώ, όπου 
έζησα για λίγα χρόνια στην Αυστραλία. Όλοι 
οι  συγχωριανοί επικοινωνούσαμε μεταξύ μας, 
και ο καθένας μας ήταν αλληλέγγυος για τον 
άλλο στη χαρά και στα 
προβλήματα. Όλοι οι 
πατριώτες ζούσαν με το 
όνειρο της επιστροφής 
στην πατρίδα. Μερικοί 
τα κατάφεραν, άλλοι 
όχι, για λόγους οικογε-
νειακούς κυρίως όταν τα 
παιδιά τους σπούδασαν 
και σταδιοδρόμησαν 
στη νέα τους πατρίδα 
και έκαναν οικογένειες 
εκεί όπου τους ενέταξε 
η μοίρα.
Εγώ είχα την τύχη 

να επιστρέψω και να 
παραμείνω στην Ελ-
λάδα .  Πάντα  όμως 
σκεπτόμουν και την 
Αυστραλία και δια-
καώς επιθυμούσα να 
την επισκεφθώ όχι σαν 
εργάτης μετανάστης αλλά σαν επισκέπτης. Η 
ευκαιρία μου εδόθη και έκανα το μακρινό τα-
ξίδι  να την επισκεφθώ μετά 41 χρόνια (ήμουν 
νιος και γέρασα) για να συμπαρασταθώ στην 
οικογένεια συγγενικού μου προσώπου όπου 
υπήρξε πρόβλημα υγείας, που δόξα τω θεώ, 
ξεπεράστηκε.

Κατά την παραμονή μου εκεί συναντήθηκα 
με όλους τους πατριώτες και θυμηθήκαμε τα 
παλιά, συζητώντας ώρες ατέλειωτες για τα νέα 
και τρέχοντα θέματα της πατρίδος μας (Δεν 

χορταίνουν να ακούν 
και να μαθαίνουν νέα 
για την Ελλάδα τους….. 
που τους λείπει). Όλοι 
τους είναι καταξιωμένοι 
στην εκεί κοινωνία, ζουν 
άνετα με ευπρέπεια με 
τις οικογένειές τους.
Όσο για την Ελληνική 

κουλτούρα, η πρώτη 
γενιά «καλά κρατεί», οι 
νέες γενιές έχουν προ-
σαρμοσθεί στον τρόπο 
ζωής της μακρινής χώ-
ρας, σημειώνοντας ότι 
όλοι τους παραμένουν 
Έλληνες. Τους ενδιαφέ-
ρει η Ελλάδα, νοιάζονται 
για την Ελλάδα, αγωνι-
ούν και παρακολουθούν 
τα τεκταινόμενα ανελλι-
πώς.  Με ρωτούσαν για 

το μνημόνιο, την τρόικα, το ΔΝΤ, τις εργασια-
κές σχέσεις. Τι να τους εξηγήσω; Την κατάντια 
μας; Αγαπάνε την Ελλάδα, τηρούν τα ήθη και 
έθιμά μας, αγοράζουν Ελληνικά προϊόντα. Με 
παρρησία  μπορώ να ειπώ ότι είναι περισσό-
τερο πατριώτες από εμάς που ζούμε εδώ….
τους  Ελληναράδες, που αγοράζουμε προϊόντα 

εισαγωγής με φόντο στις ετικέτες κάποιο πύργο 
να γέρνει, η κάποια λιβάδια στις παρυφές των 
Άλπεων, και οι ξένοι καλά μας κάνουν και μας 
φέρνουν το ΔΝΤ για να χρηματοδοτήσει το  
έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου.
Ευχαριστώ τους πατριώτες που ζουν στην 

Αδελαϊδα  για τη φιλοξενία που μου παρείχαν 
και ιδιαίτερα τον οδοντίατρο Θανάση Σχίζα, γιο 
του αείμνηστου Γιώργου Σχίζα (Μπάμπαλη) , 
που με απάλλαξε  από ένα φοβερό πονόδοντο.
Λίγα λόγια για την Αυστραλία :
Η Αυστραλία είναι η πλουσιότερη  ήπειρος  

της γης, παράγει και εξάγει σχεδόν τα πάντα, 
και τη μερίδα του λέοντος στο εξωτερικό εμπό-
ριο κατέχουν η Κίνα και οι Ινδίες.  Η οικονομία 
της είναι φιλελεύθερη, με έντονο κρατικό πα-
ρεμβατισμό. Το κράτος είναι πανταχού παρόν 
και αμείλικτο  με μια Δαμόκλειο σπάθη  για 
όσους δεν συμμορφώνονται με τις επιταγές 
του. Η κοινωνία της είναι πολυπολιτισμική με 
16 επίσημες γλώσσες, μεταξύ των οποίων και 
εκείνης των Σκοπίων…. Ο καιρός είναι πάρα 
πολύ ευμετάβλητος. το φυσικό περιβάλλον με 
την πιο άγρια αλλά και ήπια ομορφιά. Προστα-
τεύεται η χλωρίδα και πανίδα που συνθέτουν 
την ομορφιά της Αυστραλίας.
Εύχομαι στους πατριώτες τα υπέρτατα αγαθά 

που είναι η υγεία και η προσωπική και οικογε-
νειακή ευτυχία. Τους παροτρύνω να προτιμούν 
την Ελλάδα μας για τις διακοπές τους, γιατί και 
πάλι η μάννα Ελλάδα έχει την ανάγκη τους, 
ιδιαίτερα αυτή την εποχή, και  «να μην με 
ρωτάτε τι έκανε η πατρίδα για σας. Τι κάνετε 
εσείς για την Πατρίδα»

Γιάννης Χρονόπουλος
Δεκέβρης 2010

Ο Γιάννης Χρονόπουλος με την Ελένη Σχίζα 
(Πετρούλια) στην Αυστραλία. H Ελένη εκπροσωπεί 

οικειοθελώς το Σύνδεσμο στην Αυστραλία

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΜΕΤΑΚΟΜΗΣΕΙΣ

ΦΩΤΗΣ  ΝΤΑΛΛΑΣ
(Γαμπρός  Β. Μαραγκού)

 Τηλ. 210-5053815, 697792703

Διατίθεται ανυψωτικό μηχάνημα
(Στους πατριώτες φιλικές τιμές) 
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ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Εξασφαλίστε το εγγυημένο ποσό των 
27.500 ευρώ για τις σπουδές του ή την 
επαγγελματική του αποκατάσταση.
ΜΕ ΜΟΝΟ 3 ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ.

Επικοινωνήστε με την 
ΟΛΓΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Ασφαλιστική Σύμβουλο για κάθε 
είδους ασφάλεια

210-9090050, 210-5137994, 
694413933

Αγαπητέ πρόεδρε. 
Πριν από όλα θέλουμε να σε ευχαριστήσου-

με για την τακτική επικοινωνίας που άρχισες 
με το Σύνδεσμο, τακτική που συμφωνούμε 
απόλυτα, γιατί έτσι πιστεύουμε πως μπορούν 
να επιλυθούν ευκολότερα τα προβλήματα του 
χωριού και να παραχθεί σημαντικό έργο προς 
όφελος όλων των πατριωτών. Όπως ενδεχο-
μένως γνωρίζεις, η θητεία του παρόντος ΔΣ 
του Συνδέσμου λήγει σε δύο περίπου μήνες. 
Συνεπώς στο επόμενο ΔΣ του Συνδέσμου 
πέφτει το μεγαλύτερο βάρος και η ουσιαστικά 
ευθύνη για τα δύο θέματα που αναφέρεις στην 
επιστολή σου. Όμως πριν την συγκρότηση του 
επομένου ΔΣ, θα γίνει η Τακτική Γ. Συνέλευση 
του Συνδέσμου (13-03-11), όπου θα τεθούν 
προφανώς τα θέματα που αναφέρεις και 
μπορούν να ληφθούν αποφάσεις, από το 
ανώτερο αυτό όργανο. Ελπίζουμε πως το ΤΣ 
θα μπορέσει να παραβρεθεί και να τιμήσει με 
την παρουσία του τη Γενική μας Συνέλευση, 
να ακούσει τις απόψεις των πατριωτών και 
να προωθήσει τα θέματα της Κοινότητας.  Για 
το διάστημα μέχρι τη ΓΣ, θα συζητήσουμε το 
θέμα στο επόμενο ΔΣ και θα σου απαντή-
σουμε μέχρι τέλος Ιανουαρίου, επισήμως, 
προς αποφυγή έστω και της ελάχιστης πα-
ραξήγησης. Πέραν αυτού είμαστε πρόθυμοι 
να βοηθήσουμε το Τ/Σ της Κοινότητας σε 
οτιδήποτε μπορούμε. Είναι αυτονόητο πως η 
παρούσα επιστολή και η απάντηση θα αναρ-
τηθούν στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου 

servou.gr και θα γίνει έκκληση 
στους απανταχού πατριώτες 
για ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ. Αν 
νομίζετε πως μπορούμε να βο-
ηθήσουμε και με οποιοδήποτε 
άλλο (συγκεκριμένο) τρόπο, 
είμαστε στη διάθεσή σας. 

Το ΔΣ του Συνδέσμου

Tα Οι κο νο μι κά μας

ΚΑ ΤΑ ΘΕ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝ ΔΕ ΣΜΟ
ΛΟ ΓΑ ΡΙΑ ΣΜΟΣ ΣΤΗΝ 

AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 151002101091057 

συνέχεια από τη σελ. 1
Απάντηση στην επιστολή Ι. Ρουσιά

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΝΕΩΝ 
ΣΕΡΒΙΩΤΟΠΟΥΛΩΝ ΤΟ 2010
Με μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε ότι 22 

νέα παιδιά από το χωριό μας εισήχθησαν το 
2010 σε ΑΕΙ η ΤΕΙ, αποφοίτησαν από αυτά, 
έλαβαν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ή 
προήχθησαν με άριστα σε τάξη Γυμνασίου 
ή Λυκείου. Ο Σύνδεσμος στις 5.2.2011 θα 
συνδυάσει την καθιερωμένη εκδήλωση κοπής 
της πίτας, με την απονομή βραβείων, στους 
άξιους νέους μας. Ήδη τα ονόματά της έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου 
servougr. Στο προηγούμενο φύλλο του Αρτο-
ζήνου δημοσιεύθηκαν τα ονόματα 7 παιδιών 
που μέχρι τότε ήσαν γνωστά.  Τώρα δημοσι-
εύουμε τα υπόλοιπα 15 ονόματα. 
Α) Εισαγωγές σε ΑΕΙ η ΤΕΙ: 1) Δάρα 

Ελένη του Ν. (Εγγ. Γιάννη Ανδρέα Δάρα). 
Τμήμα Πολ. Επιστημών, Δημ. Διοίκησης και 
Διεθνών Σχέσεων, Παν. Αθηνών. 2) Λια-
τσοπούλου Μαρία του Θ. (Άργος). Τμήμα 
Οικον. Επιστημών, Παν. Πελοποννήσου. 3)
Λιατσοπούλου Μαρία του Ι. (Ναύπλιο). 
Τμήμα Γερμ. γλώσσας και Φιλολογίας,  Παν. 
Αθηνών. 4) Σχίζας Νικόλαος του Αθ. (Κα-
κού). Τμήμα Τεχνολ. Πετρελαίου και Φυσ. 
Αερίου, ΤΕΙ Καβάλας. 
Β) Απόκτηση πτυχίου από ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 
1) Βέργου Νίκη του Χρ. (Κόρινθος). 

Πτυχίο Γυμν. Ακαδημίας. 2) Βέργου Σοφία 
– Μαρία του Χρ. (Κόρινθος). Πτυχίο Αγγλ. 
φιλολογίας,  Παν. Αθηνών. 3) Βέργος Άγγε-
λος του Ι.(Ιπτάμενος σμηναγός). Πτυχίο Φυσ. 
Επιστημών από Ανοικτό Παν. Πατρών. 4) 
Κωνσταντοπούλου Μαρίνα του Ηλ. Τμήμα 
Χημείας,  Παν. Αθηνών. Συνεχίζει τις σπου-
δές της στην Αγγλία (Coventry, Warwack 
University) για απόκτηση μεταπτυχιακού 
τίτλου. 5) Λιατσόπουλος Δημήτρης του 
Ι.(Ναύπλιο). Σχολή Μαγείρων Αναβύσσου 
(ΟΤΕΚ). 6) Λιατσόπουλος Μιχάλης του 
Ι. (Ναύπλιο). Πτυχίο Αγγλ. γλώσσας, Παν. 
Αθηνών. 7) Σχίζα Χ. Μαρία. Πτυχίο φυσικο-
θεραπείας, ΑΤΕΙ Πατρών.
Γ) Απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών 
1) Μαραγκού Ν. Ανδρεάνα. Μεταπτ. 

τίτλο σπουδών PGDip στην Ψυχαναλυτική 
Ψυχοθεραπεία Παιδιού και Εφήβου (The 
Tavistock and Portman NHS Trust) και MSc 
στη Συμβουλευτική Ψυχολογία, London 
Metropolitan Univerity. 2) Τρουπής Ν. Αρι-
στείδης  (Γιος του Γραμματέα του Συνδέσμου 
μας Ν .Τρουπή). Μεταπτ. τίτλο σπουδών στα 
“Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις”, Μετσό-
βιο Πολυτεχνείο. 3) Τσώλη Ασημίνα (Κόρη 
Χριστίνας Δημ. Δημοπούλου από Σαρλαίικα), 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. Μεταπτ. τίτλο 
σπουδών στα Συστήματα Αυτοματισμού του 
ΕΜΠ
Δ)Αριστεύσαντες μαθητές Γυμνασίου-

Λυκείου
 Βέργου Κατερίνα του Δ. ( Εγγονή Γιώρ-

γου Δ. Βέργου, μέλους ΔΣ του Συνδέσμου). 
Προήχθη από την Α΄τάξη Γυμνασίου με 18 
και  8/13.  
Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα Σερβιω-

τόπουλα για τις επιτυχίες τους. Τους ευχό-
μαστε καλή πρόοδο και κάθε προσωπική 
και οικογενειακή ευτυχία.

Προτομές ευεργετών
Αν και η θητεία του παρόντος ΔΣ λήγει 

σε δυο μήνες, στην τελευταία συνεδρία-
ση αποφασίστηκε να γίνει προτομή του 
ευεργέτη του χωριού Ι. Δημόπουλου, με 
έξοδα του Συνδέσμου και σε συνεργασία 
με την κοινότητα να αποφασισθεί το 
μέρος που θα τοποθετηθεί, π.χ. στη νέα 
πλατεία (όχι εντός του Πολ. Κέντρου).  
Επίσης αποφασίστηκε πως με έξοδα εθε-
λοντών και ευεργετηθέντων, μπορούν να 
γίνουν προτομές και άλλων ευεργετών. 
Το θέμα θα απασχολήσει προφανώς και 
τη ΓΣ. 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Ευχόμαστε  στην 

αγαπημένη μας εγγο-
νή  ΜΑΡΙΑ Σ. ΠΑ-
ΠΑΔΑΤΟΥ, που έλα-
βε την άδεια άσκησης 
επαγγέλματος Δικη-
γόρου, Καλή Σταδιο-
δρομία

Γιώργος Σταυρούλα Κατσιάπη

ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Η συγχωριανή μας, γιατρός κ. Γεωργία Δημ. 

Κωνσταντοπούλου, προήχθη στο βαθμού της 
Διευθύντριας στο Νοσοκομείο ΣΩΤΗΡΙΑ.
Το ΔΣ συγχαίρει τη Γεωργία και της εύ-

χεται κάθε επιτυχία στη ζωή της.

Περιμένει τη συνέχεια ο Θανάσης. Κάθεται, 
ακούει στοχαστικά, διακόπτει με ερωτήσεις 
και παρατηρήσεις. Δε χορταίνει. Στα τρυφερά 
ματάκια κολυμπάει το όνειρο... Δεν το χωράει 
η καρδούλα του κι ο νους. Το αφήνει ν΄απλωθεί 
στην απεραντοσύνη... Δίχως συγκεκριμένο σχή-
μα, δίχως σύνορα...
Μύριες εικόνες, μύρια χρώματα!... Τρέχει 

ξοπίσω τους, καλπάζει να προφτάσει. Είν΄ ο κό-
σμος του! Ο μαγικός, ελπιδοφόρος, πανέμορφος 
κόσμος του! Απρόσιτος στη λογική και στην 
“αλήθεια”.
Παρακαλώ σας,  μη. 
Μην τον αγγίζουμε. 
Μην επεμβαίνουμε εν ονόματι καμίας, μα 

καμιάς απολύτως πρόφασης. Ατόφιος νάναι. 
Όπως τον στήνει η φαντασία του. Μ΄όλες τις 
προεκτάσεις. Τ΄οξυγόνο της!... 
Μην τον αγγίζουμε. Γιατί εκτός απ΄τη ζωή 

που του προσφέρει με της χαράς το αίσθημα, 
ένα κομμάτι του, το ποιο δροσερό κι ολοζώντα-
νο ίσως, θα καταχωνιαστεί κάπου στη μνήμη 
του, να τον λυτρώνει σαν θα μεγαλώσει από της 
πραγματικότητας τα “πρέπει” Άμποτε...

         

ΕΣΟΔΑ 10.10.2010-10.01.2011
ΑΠ.  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ     €

1328 ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. 50

1442 ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. 30

1324 ΒΕΡΓΟΥ - ΓΚΟΥΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Συνδρομή εφημερίδας 50

1323 ΒΕΡΓΟΥ -ΓΚΟΥΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Μνήμη Νικ.Λιατσόπουλου 100

1281 ΓΚΕΚΗ-ΠΑΠΑΘ/ΠΟΥΛΟΥ ΙΩAN.
Στη μνήμη της μητέρας της 100

1327 ΓΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. 50

1441 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30

1283 ΔΑΡΑΣ Ν.ΓΙΑΝΝΗΣ
Mνήμη στρατηγού Γιάννη Δάρα 100

1284 ΔΑΡΑΣ Ν.ΚΩΣΤΑΣ
Mνήμη στρατηγού Γιάννη Δάρα 50

1325 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ-ΓΚΟΥΤΗ ΚΟΥΛΑ
Για το πολιτιστικό Κέντρο 50

1326 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ-ΓΚΟΥΤΗ ΚΟΥΛΑ
Για την εφημερίδα 50

1274 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΙΝΑ 20

1433 ΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Μνήμη συζύγου της Παναγιώτη 100

1435 ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ-ΧΡ.Κ.ΤΡΟΥΠΗΣ 50

736 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΟΣ 50

1322 ΚΩΝΣΤΑΝ/ΛΟΣ Ι.ΚΩΣΤΑΣ(Κόρινθος) 80

1352 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 50

1351 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 20

1329 ΜΠΑΛΚΑΝΑ-ΔΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Μνήμη αδελφού. Στρατ. Ι.ΔΑΡΑ 50

1321 ΜΠΟΡΑ - ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 20

1278 ΜΠΟΡΑΣ Χ. ΙΩΑΝ. 100 $ ΑΥΣΤΡ. 72

1282 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 50

1280 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΔΑΡΑ ΚΑΤΙΝΑ
Μνήμη στρατηγού Γιάννη Δάρα 20

1434 ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 20

733 ΣΧΙΖΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ. 50

1279 ΣΧΙΖΑ Γ. ΜΑΡΙΝΑ 100$ ΑΥΣΤΡ. 72

734 ΣΧΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚ. 50

732 ΣΧΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝ. 50

1320 ΣΧΙΖΑΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Καθ. Ιατρ.) 100

1275 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑ. 30

1277 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝ. ΗΛ. 100$ΑΥΣ. 72

1276 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ.ΗΛ. 100$ ΑΥΣ. 72

ΣΥΝΟΛΟ                                             1.758
ΑΠΑΠ.  ΕΞΟΔΑ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΞΟΔΑ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

179 ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 300

180 ΑΝΑΝΕΩΣΗ DOMAIN NAME 25

181 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 171

182 ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 566

183 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΦΗΜ. 250

184 ΔΕΗ - ΟΤΕ 71

185 ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 300

186 ΡΟΥΣΣΟΣ- ΜΑΡΜΑΡΟΠΛΑΚΕΣ 350

187 ΟΤΕ 35

188 ΔΕΗ 38

ΣΥΝΟΛΟ                                             2.106

συνέχεια από τη σελ. 2

Ο κόσμος του. Μαρίας Παναγοπούλου

Nέα Δημοτική Αρχή 
δε μέγα λάθος ότι αποκόπηκε ο Δήμος Γόρτυνος 
από την ιστορική Καρύταινα, που έπρεπε να 
ανήκει στο Δήμο Γορτυνίας. Η Γορτυνία είναι 
ένα μεγάλο δέντρο που έχει τον κορμό του εδώ και  
τα κλαδιά του έχουν απλωθεί σε όλο τον κόσμο. 
Είμαστε λοιπόν ένας μικρός στρατός και πρέπει 
να στρατευτούμε όλοι μαζί. Σίγουρα δε θα βρούμε 
τη δύναμη με συμπαραστάτες την εκκλησία, τους 
συλλόγους μας και όλους τους φορείς για να πάει 
ο τόπος μπροστά”  
Ο κ. Π. Παρασκευόπουλος, αρχηγός της 

αξιωματικής αντιπολίτευσης, είπε:
“Εύχομαι καλή δύναμη στον νέο δήμαρχο, 

ώστε όλοι μαζί δημιουργικά να εργασθούμε για 
το καλό της Γορτυνίας. Θ΄ασκήσουμε εποικοδο-
μητική κριτική με γνώμονα το συμφέρον της 
Γορτυνίας. Οι 70 κοινοτάρχες θα έχουν επίσης 
την αμέριστη συμπαράστασή μας”. 
Ο αρχηγός της ήσσονος αντιπολίτευσης 

κ. Ηλ. Αποσκίτης είπε:
“Εύχομαι καλή δύναμη στο νέο Δήμαρχο και 

να επιτύχει το ακατόρθωτο. Εμείς θα συμπαρα-
σταθούμε”.

συνέχεια από τη σελ. 3
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΕΚΛΟΓΕΣ 
7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Παρόλο που έχει παρέλθει αρκετό διά-
στημα από τις εκλογές, θεωρούμε σκόπιμο 
να παραθέσουμε κάποια στοιχεία. Στην 
περιφέρεια εξελέγη περιφερειάρχης ο κ. 
Πέτρος Τατούλης που πλειοψήφησε τη 
δεύτερη Κυριακή
Στο σύνολο του Δήμου Γορτυνίας ψή-

φισαν 14.844 από 28.920 εγγεγραμμένους 
(51,33 %).  ΕΓΚΥΡΑ: 14363 ΑΚΥΡΑ: 357 
ΛΕΥΚΑ: 124. 
Οι ψήφοι και οι έδρες που έλαβε κάθε 

συνδυασμός την πρώτη Κυριακή ήσαν:
1) Παρασκευόπουλος Παρ. “ΓΟΡΤΥ-

ΝΙΑ Νέα Εποχή (στήριξη ΠΑΣΟΚ) 4.728 
ψήφους (32,91%) 5 έδρες

2) Γιαννόπουλος Ιω. ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑ-
ΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ” (ανεξάρτη-
τος) 4.202 ψήφους (29,25%) 5 έδρες.

3) Αποσκίτης Ηλίας  “ΓΟΡΤΥΝΙΑ ο 
τόπος μας” (ανεξάρτητος), 4.166 ψήφους 
(29%) 5 έδρες. 

4) Φράγκος Ιωάννης  “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣ-
ΠΕΙΡΩΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ” (στήριξη ΚΚΕ), 
761 ψήφους (5,29%) 1 έδρα.

5) Κουντάνης Κων.  “ ΓΟΡΤΥΝΙΑ 
ΓΟΡΤΥΝΙΩΝ” (ανεξαρτητος) 506 ψήφους 
(3,52%) 1 έδρα.
Τη δεύτερη Κυριακή πλειοψήφησε ο 

συνδυασμός του κ. Γιαννόπουλου και πήρε 
15 έδρες ακόμη.

2) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΕΡΒΟΥ

α) Υποψήφιοι για το ΔΣ του Δή-
μου

*Από το συνδυασμό του Π. Παρα-
σκευόπουλου έλαβαν: Αλβενιώτης Κ. 
28 ψήφους, Γαβράς Δ.16, Γεωργόπουλος 
Γ. 4, Θανοπούλου-Δημάκη 8, Κουτσαν-
δρέας Κων. 63, Μητρόπουλος Ι. 2, Στρί-
κος Γ.18, Τσουμπρής Π. 17, Χρυσάνθη 
Σταυρ.12. 

 *Από το συνδυασμό του Ι. Γιαν-
νόπουλου έλαβαν: Αλκορά Αντ. 50, 
Διαμαντοπούλου-Τρουπή Μαρίνα 80, 
Θανοπούλου-Χριστοπούλου Ελ.20, Μη-
τρόπουλος Γεώργιος 3, Παπανάστου Ι. 
9, Παρασκευόπουλος Διον. 14, 

**Από το Συνδυασμό του Η. Αποσκίτη 
έλαβαν: Βέργος Ιω. του Ν.(Κογκρέσου)  
15.     
β) Υποψήφιοι για το ΤΣ του χω-

ριού 
Μόνο οι συνδυασμοί Γιαννόπουλου 

και Παρασκευόπουλου είχαν υποψη-
φίους, που ισοψήφησαν, αφού έλαβαν 
από 88 ψήφους έκαστος. Κάθε υποψή-
φιος έλαβε τους παρακάτω ψήφους: 

*Από το Συνδιασμό Γιαννόπουλου:
Ρουσιάς Ιωάννης .........................77 
Σχίζας Ιωάννης ..............................8
Άνευ σταυρού ................................3 
*Από το Συνδιασμό Παρασκευό-

πουλου
Ανδριόπουλος Ανδρέας  ............49 
Δάρας Κώστας .............................30 
Βέργος Γεώργιος ............................7 
Άνευ σταυρού ................................2 
O  Γκούτης Κων/νος του Αθανασίου,  

που ήταν υποψήφιος Περιφερειακός 
Σύμβουλος στο Συνδυασμό ΑΡΙΣΤΕΡΗ 
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑ-
ΣΗ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ,  έλαβε στο εκλογικό 
τμήμα Σέρβου 15ψήφους. 


