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Tαχ. Γραφείο

Aριθμός Άδειας

συνέχεια στη σελ. 8

Ιαν. 2017 - Κοιμ. Θεοτόκου

συνέχεια στη σελ. 4συνέχεια στη σελ. 3

Συλλογικές και άλλες εικόνες 
και προοπτικεσ

ΠΑΡΟΛΟ που ο Σύνδεσμός είναι πλέον 95 ετών και έχει 
επιτελέσει σημαντικό έργο, θεωρούμε πως έχει ακόμη μέλ-
λον και υπάρχουν πράγματα που μπορεί και πρέπει να κάνει. 

 ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ στους πατριώτες και έχει καταγραφεί 
στα μέσα επικοινωνίας του Συνδέσμου μας (εφημερίδα Αρ-
τοζήνος και ιστοσελίδα servou.gr) το έργο που έχει παραχθεί 
από το Σύνδεσμο στον ένα σχεδόν αιώνα ύπαρξης του. Ένα 
έργο αναμφισβήτητα πολύ αξιόλογο και πολύπλευρο,  που από 
τη μία πλευρά αναβάθμισε καίρια τη ζωή των κατοίκων του 
χωριού και έδωσε κίνητρα προόδου σε πολλούς πατριώτες 
και  από την άλλη καλλιέργησε και διατήρησε τους δεσμούς 
μεταξύ των απανταχού της γης Σερβαίων. Πέρα από αυτά, 
δεν υπάρχει αμφιβολία πως έπαιξε σημαντικό ρόλο τόσο στην 
ανάδειξη της ιστορίας του Τόπου μας,  όσο και τη διάσωση 
των ηθών και εθίμων και τόσων άλλων ωφέλιμων πραγμάτων  
για όλους τους πατριώτες. 

Τα 3 μεγάλα έργα
ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ δεκαετίες ίδρυσης του Συνδέσμου το εν-

διαφέρον ευλόγως είχε επικεντρωθεί στις μεγάλες πρακτικές 
ανάγκες και επιθυμίες που είχε το χωριό, όπως η ανέγερση του 
Ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου,  η κατασκευή του δρόμου 
Σαρρά-Σέρβου και η κατασκευή του Σχολείου. Παρόλο που 
η δεκαετία του 1940 ήταν «νεκρή» από συλλογικής πλευράς, 
λόγω του πολέμου της κατοχής και του εμφυλίου που ακολού-
θησε, οι πατριώτες κατάφεραν στις αρχές της δεκαετίας του 
1950 να θέσουν σε λειτουργία  το δρόμο και το σχολείο και 
το 1964 να κάνουν τα εγκαίνια του Ναού. 

 ΌΛΑ ΑΥΤΑ βέβαια έγιναν με πολύ κόπο των πατριωτών, 
κυριολεκτικά αυτοθυσία, προσωπική εργασία, οικονομική 
βοήθεια στα μέτρα δυνατοτήτων του καθενός  και στενή συ-
νεργασία των διοικήσεων του Συνδέσμου και των Τοπικών 
Αρχών.

Άλλες συλλογικές δημιουργίες
ΕΚΤΟΣ από  τα τρία παραπάνω μεγάλα έργα  ξεχωριστή 

αναφορά αξίζει να γίνει σε 5 ακόμη μεγάλες δημιουργίες  του 
Συνδέσμου.

*1976: Έναρξη διάνοιξης δρόμου προς Αράπηδες. Ο δρόμος 
τέθηκε σε λειτουργία από το Σύνδεσμο και εξυπηρετεί όχι μόνο 
τους Αραπαίους αλλά και κατοίκους χωριών της Κάτω Ηραίας. 

*1976: Έκδοση εφημερίδας Αρτοζήνος. Το σημερινό φύλλο 
είναι το 204. Ότι και να πει κανείς για την προσφορά αυτού 
του έργου στους πατριώτες, θα είναι λίγο.

*2003: Απόκτηση γραφείου Συνδέσμου στην Αθήνα.  Μια ζε-
στή γωνιά για τις συνεδριάσεις του ΔΣ, για κάποιες εκδηλώσεις 
και για την φύλαξη του αρχείου του Συνδέσμου. 

*2009: Δημιουργία ιστοσελίδας servou.gr. Οι άνθρωποι που 
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο αντιλαμβάνονται πόσο εξυπηρε-
τική και χρήσιμη είναι αυτή η ιστοσελίδα για τους πατριώτες. 
Ήδη έχουν δημοσιευθεί πάνω από τρεις χιλιάδες άρθρα,  που 
σε ελάχιστη ώρα μπορεί κανείς να ανασύρει οποιοδήποτε από 
αυτά. Σε κάθε περίπτωση το διαδίκτυο είναι το μέλλον της 
επικοινωνίας και καλό είναι οι νεότεροι πατριώτες να μυήσουν 
τους μεγαλύτερους σε αυτά τα μονοπάτια

*2010:  Εγκαίνια Πολιτιστικού Κέντρου Σέρβου. Το έργο 
αυτό που έγινε σε συνεργασία με το Δήμο Ηραίας,  και χρει-
άστηκαν αρκετών χρόνων κόποι πολλών πατριωτών,  έχει 
τη δική του αξία, κυρίως για να δώσει ζωή και προοπτική 
στο χωριό.
Εκτός και από αυτά τα σημαδιακά έργα, είναι γνωστό πως ο 

Σύνδεσμός μας έχει να επιδείξει και πληθώρα άλλων δραστη-
ριοτήτων στην μακρόχρονη ιστορία του όπως:  χοροεσπερίδες  
τις απόκριες στην Αθήνα, κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας και 
απονομής βραβείων σε νέους, πανηγύρι το δεκαπενταύγουστο 
στο χωριό, εκδρομές σε διάφορα μέρη της Ελλάδος,  εκδηλώσεις 
στη μνήμη πατριωτών, ομιλίες στο Π/Κ. κ.λ.π. 

ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΣΤΑΘΗΣ Χ. ΔΑΡΑΣ 
Το Σάββατο 26 Νοεμ-

βρίου 2016 έφυγε ξαφνι-
κά από τη ζωή ο παιδία-
τρος Στάθης, μετά από 
θανατηφόρο  τροχαίο 
ατύχημα  που  συνέβη 
στην Εύβοια, στο δρόμο 
προς το χτήμα του στο 
Αυλωνάρι. Η εξόδιος ακο-
λουθία έγινε την Τρίτη  το 
μεσημέρι 28/11, από τον 
Ναό Αγίας Βαρβάρας στα 
Ανω Πατήσια, κοντά στην 
περιοχή που διέμενε, και 
ο ενταφιασμός έγινε στο 
δεύτερο νεκροταφείο. 
Στην εξόδιο ακολουθία 
των συνόδευσε πλήθος 

κόσμου από συγγενείς, πατριώτες, φίλους και ανθρώπους που 
έτυχαν της ιατρικής του φροντίδας. Ενεργό συμμετοχή στην 
εξόδιο ακολουθία είχε και ο παππα-Λιάς Κωνσταντόπουλος, με 
καταγωγή από το χωριό και φίλος του εκλιπόντα. 
Ο Στάθης ήταν το τρίτο από τα έξι παιδιά (Ελένη, Νίκος, 

Στάθης,  Γιώργος, Γιαννούλα, Σούλης) του Χρήστου Δάρα και 
της Γεωργίας Σχίζα. Με την σύζυγό του Πόπη απέκτησαν τρία 
παιδιά. Τον Παύλο, πολιτικό μηχανικό  που τα τελευταία χρό-
νια βρίσκεται οικογενειακώς στη Γερμανία, τη Χριστίνα, ιατρό 
δερματολόγο στην Εύβοια και το Χρήστο-Φώτη οδοντίατρο 
στην Αθήνα . Και τα τρία παιδιά είναι παντρεμένα και έχουν 
αποκτήσει δικά τους παιδιά. 
Επικήδειους εκφώνησαν ο ξάδερφός του γιατρός Γ. Τρουπής 

ομ. καθηγητής Παν. Αθηνών, ο παιδίατρος Χ. Μαραγκός, ως 
εκπρόσωπος του Συνδέσμου, ο γιός του Χρήστος-Φώτης, μία 
ανιψιά του και η πεθερά του γιού του Χρήστου.

Επικήδειος από Γ. Τρουπή
Αγαπημένε εξάδελφε, Γιατρέ Στάθη Δάρα.
Κοινή γαρ η τύχη των ανθρώπων και το μέλλον αόρατον. 

Και λέγω τον μέλλον αόρατον γιατί ποιος πίστευε ότι ο Στάθης 
ο Δάρας θα είχε τέτοιο άδικο τέλος. Ομως άλλες οι βουλές 
του Κυρίου.
Γιατρέ   και   εξάδελφε   Στάθη   έγειρες   και   έπεσες.   Επεσες 

ξαφνικά   για   πάντα   σαν   πλάτανος   θεόρατος.  Δεν   θα   μπω   
σε φιλολογικές και θεολογικές σκέψεις και απόψεις. Σήμερα 
είμαι εδώ για να σε κατευοδώσω με δύο απλά λόγια για το 
μεγάλο σου ταξίδι. Η είδηση του θανάτου σου έπεσε σαν κε-
ραυνός παντού γιατί το όνομα Στάθης Δάρας είναι όνομα βαρύ. 
Στάθη   οι    καμπάνες  στου   Σέρβου  χτυπούν   θλιβερά   και 

πένθιμα   και   δονούν   τον   αέρα   μεταφέροντας   την   είδηση   
της απώλειάς σου  στην Γορτυνία, στην Αρκαδία, στην Εύβοια 
και σε   όλους   τους   τόπους   που   έζησες,   πέρασες   και   
άφησες   την σφραγίδα σου. Ξεκίνησες φτωχός (τα πέτρινα 
εκείνα χρόνια) και έφτασες ψηλά, πολύ ψηλά, ακούραστος                    
Λειτουργός του Ιπποκράτη μέχρι τις   τελευταίες   σου   στιγμές.   
Φρόντισες   ιατρικά   γενεές   νέων παιδιών που θα σε θυμούνται 
πάντα, θα σε έχουν πρότυπο και παράδειγμα προς μίμηση. 
Σε διέκρινε ο αλτρουισμός, η ανιδιοτέλεια και η απλόχερη 

ανθρωπιά. Οι συμβουλές σου είχαν νόημα, αλήθεια και κύρος.  
Από νέος ακόμη  (αγροτικός ιατρός που υπηρέτησες στο 

χωριό) σε χαρακτήριζε η συνεργασιμότητα, η συλλογικότητα, 
ο διάλογος, η ευγένεια, το ήθος και ο έντονος ζήλος για το ιατρι-
κό σου λειτούργημα. Από τότε ασχολήθηκες με τον Σύνδεσμο 
του Χωριού,   κυρίως ως πρόεδρος αλλά   και ως μέλος μέχρι 
χθες, (δηλαδή   60   περίπου   χρόνια)   με   πρωτοποριακές   
ιδέες   και πρωτοποριακές   πρωτοβουλίες   (για   εκείνη   την   
εποχή)   και συμμετείχες ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες 
και στα κοινά του χωριού με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
Ησουν   μέσα   σε   όλα.   Σε   όλες   τις   ανθρωπιστικές, κοι-

νωνικές,   πολιτιστικές,   επιστημονικές   και   φιλανθρωπικές 
δραστηριότητες   του   χωριού.   Ο   λόγος   σου   αλήθεια.   Ησουν 
εξισορροπιστής των πάντων. Το όνομά σου έχει συνδεθεί με 
όλα σχεδόν τα κοινωφελή έργα του χωριού. Μπροστάρης σε 
όλα τα κοινά του Σέρβου όχι μόνο με λόγια αλλά με έργα και 
μάλιστα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τόλμη. 
Ησουν ερωτευμένος με τρία πράγματα. Με το χωριό (που η 

αγάπη σου ήταν απέραντη), με τον Σύλλογο Σερβαίων και την 
φύση, γι’ αυτό και στον ελεύθερο χρόνο σου την υπηρέτησες 
και την καλλιέργησες με υπομονή και επιμονή. 

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Η κοπή της πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας του Συνδέ-
σμου μας και η βράβευση 
των παιδιών με καταγωγή 
από το χωριό, που διακρί-
θηκαν για τις επιδόσεις 
τους, έγινε την Κυριακή 
15 Ιανουαρίου 2017, στην 
Παγγορτυνιακή Ένωση 
στην Αθήνα.
Προσήλθαν  αρκετοί 

πατριώτες, ίσως περισσό-
τεροι από τις προηγούμενες χρονιές. Πρώτος έλαβε το λόγο 
ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Ι. Μπόρας  ο οποίος ζήτησε 
στη μνήμη των απελθόντων συγχωριανών μας να κρατηθεί  
ενός λεπτού σιγή, και απευθυνόμενος στη συνέχεια στους 
παρευρισκομένους είπε: 

“Αγαπητοί μου συγχωριανοί και φίλοι.
Εκ μέρους του ΔΣ του Συνδέσμου μας, σας ευχαριστώ για 

την συμμετοχή σας στην παρούσα εκδήλωση κοπής της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου και της βράβευσης 
των παιδιών μας για την πρόοδό τους. Εύχομαι σε όλους 
καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία και πρόοδο και στα παιδιά 
μας επί πλέον εύχομαι καλή τύχη στη ζωή τους «…Δει και 
τύχης λαμπράς, όπως έγραψε ο άγνωστος Λουκιανός».
Η δύσκολη, λόγω της οικονο-

μικής δυσπραγίας και ανέχειας, 
χρονιά που πέρασε μας έφερε 
απώλειες πολλών αγαπητών μας 
προσώπων, στους οικείους των 
οποίων εκφράζω τα θερμά  συλ-
λυπητήρια του ΔΣ του Συνδέσμου 
μας. Κατά την περσινή κοπή της 
πίτας  πρωταγωνιστές ήσαν δύο 
πρόσωπα που δεν είναι πλέον 
κοντά μας. Ο γιατρός Στάθης 
Δάρας, που βράβευσε 2 νέους 
που πέτυχαν στην Ιατρική Σχολή (με το βραβείο που ο 
ίδιος είχε καθιερώσει στη μνήμη της μητέρας του) και ο 
Αντώνης Κουτσανδριάς, που μας τραγούδησε με τον 
δικό του υπέροχο τρόπο και μας έκανε όλους να χαρούμε. 
Ο Στάθης, στη μνήμη του οποίου θα είναι αφιερωμένο 

το επόμενο φύλλο του Αρτοζήνου (της εφημερίδας που 
πρωτοκυκλοφόρησε επί προεδρίας του το 1976) , ήταν  
ένας από τους πραγματικά «μεγάλους  προέδρους»  του 
Συνδέσμου μας, στις εκδηλώσεις του οποίου μετείχε 
ανελλιπώς μέχρι το καλοκαίρι του 2016.  Στη διάρκεια της 
τελευταίας ΓΣ θυμάμαι που μου είπε:  «…θα είμαι εδώ και 
θα σε ελέγχω…». Δυστυχώς δεν τήρησε την υπόσχεσή 
του… «…Άλλαι αι βουλαί του κυρίου…» Στη μνήμη του 
αφιερώνω τον υπέρτιτλο και το υστερόγραφο που έγραψε 
γι αυτόν ο πατριώτης λογοτέχνης Θ. Κ. Τρουπής, στην 
ποιητική του συλλογή «επιστολάρια»:

«Αν σεβαστείς τον άνθρωπο η αγάπη περισσεύει» 
και

«Όπου οι φί-
λοι  χαίρονται 
παράδεισο  το 
λένε».
Πριν τελειώσω 

θα ήθελα να ευ-
χαριστήσω  για 
τ η ν  τ ι μ ή  που 
μας  κάνουν  να 
π α ρ α β ρ ε θ ο ύ ν 
στην εκδήλωσή 
μας ο βουλευτής 
κ. Βλάσης Κ., οι 
πολιτευτές  κυ-
ρία Εύη Τατού-
λη και ο κ. Κω-
στόπουλος  Ν . 
ο  αντιδήμαρχος 
Ηραίας κ. Μητρό-

πουλος Π. και η εκδότρια της εφημερίδος «Γορτυνία» 
κυρία Πέννυ Καλύβα. Επίσης ο βουλευτής κ.Παπαηλίου 

Tο Φύλλο αυτό αφιερώνεται στη μνήμη του Στάθη Δάρα, Προέδρου του Συνδέσμου επί σειρά ετών

Ιαν. 2017 - ΣουληνάριΙαν. 2017 - Σουληνάρι

I. MπόραςI. Mπόρας

Το μέλος του ΔΣ και πρώην πρόεδρος 
του Συνδέσμου κ. Θ. Γ. Τρουπής βραβεύει 

την Μαρία-Άννα Δημοπούλου.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ιδιοκτησία:
Σύνδεσμος Σερβαίων Αρκαδίας

«Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
Αγίου Μάρκου 16, 5ος όροφος  Τ.Κ. 10560, Αθήνα 

Α.Φ.Μ.: 099547610 
ΔΟΥ: E΄ ΑΘΗΝΩΝ 

•
Υπεύθυνος Έκδοσης:

Ιωάννης Κ. Μπόρας (6977 631017)
•

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

•
Συνδρομή: 30 € Εξωτερικού: 50 $ 

Αμερικής - 100 $ . Αυστρ. 
•

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

Γερανίου 7, Αθήνα  Τηλ. 210-5244-309 

A ρ τ ο ζ ή ν ο ς

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ.
ΝΤΑΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
200 ευρώ, η οικογένειά του
50 ευρώ, Θόδωρος και Ελένη Τρουπή
ΔΑΡΑ ΣΤΑΘΗ.
900 ευρώ, τα παιδιά του  Χριστίνα, Παύλος και Χρήστος
100 ευρώ. Δημήτρης και Ηρώ Κόντιζα (Parking πήγασος)
80 ευρώ. Τρουπής Θ. Γεώργιος.
Από 50 ευρώ.
*Σχίζας Π. Αθανάσιος
*Μπόρας Αθ. Βασίλειος
*Μαραγκός Ι. Χρήστος
*Παπαδάτου Αικατερίνη (εγγονή Γ. Π. Κατσιάπη)
*Μπόρας Κ. Ιωάννης (και μνήμη δικηγόρου Γ. Καρα-

τζογιάννη)
30 ευρώ Δάρας Ν. Κωνσταντίνος
20 ευρώ.
*Βέργος Δ. Γεώργιος
*Γεωργία Σαββόγλου-Σουλάνη (κόρη Ευγενίας Λ. Βέρ-

γου)
*Οικογ. Νικολάου και Ματούλας Γλογγοβίτη
ΣΧΙΖΑ Π. ΦΩΤΊΟΥ
100 ευρώ από τα παιδιά του Παναγιώτη, Αναστάσιο, 

Δημήτριο και Αικατερίνη.
ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ ΑΝΤΩΝΗ
100 ευρώ τα παιδιά του Αικατερίνη και Ιωάννη.
100 ευρώ η ΓΣΕΕ, αντί στεφάνου.
ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡ. ΔΑΡΑ
50 ευρώ από Γεώργιο Κ. Γιαννόπουλο, απ΄ ευθείας στο 

Εκκλ. Συμβούλιο.

Γάμος Νίκου Χ. Δάρα.

Στις 6 Ιανουαρίου 2017 
παντρεύτηκε ο Νίκος Χ. 
Δάρας (εγγονός του Νί-
κου-Ντάρα) με την Ελένη 
Ζησιμοπούλου. Το μυστήριο 
έγινε στον Ιερό Ναό Αγί-
ας Μαρίνας στην Εκάλη, 
με την παρουσία πολλών 
συγγενών και φίλων των 
νεόνυμφων.Μετά την  τε-
λετή το ζεύγος δεξιώθηκε 
τους καλεσμένους τους σε 
κέντρο της Βαρυμπόμπης, 
όπου ακολούθησε γλέντι. 
Ο Νίκος είναι τοπογράφος 
και η Ελένη εργάζεται σε 
λογιστήριο.
Το ΔΣ του συνδέσμου 

μας εύχεται αγάπη και κάθε 
ευτυχία στους νεόνυμφους. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
ΝΤΑΒΟΣ Ι. ΒΑΓΓΕΛΗΣ, 70 ετ.

Ένας υπέροχος άνθρω-
πος, ο Βαγγέλης Ντάβος με 
ρίζες από το χωριό μας, 
έφυγε από τη ζωή ανήμερα 
των Θεοφανείων στις 6 Ια-
νουαρίου 2017, για μόνιμη 
κατοικία στους πρόποδες 
του Υμηττού, στο Κοιμητήριο 
της Παιανίας Αττικής. Γεννή-
θηκε στις 16/11/1947 στη 
Θεσσαλονίκη. Ήταν γιός του 
Στρατηγού Ιωάννου Ι. Ντά-
βου, αρχηγού των Ενόπλων 
Δυνάμεων & μετέπειτα υφυ-
πουργού Εθνικής Αμύνης 
και Σούλας Δημητροπούλου 
και εγγονός του πολυαγαπη-
μένου του παππού Νικολά-
ου Δημητρόπουλου από του 
Σέρβου και της Δήμητρας 
Παπαδοπούλου. 
Απεφοίτησε από το ιστο-

ρικό 10ο Γυμνάσιο Αρρέ-
νων Αθηνών και εισήχθη 
στην Φυσικομαθηματική 
Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης. Κατά τη διάρκεια των 
σπουδών του αποτέλεσε 
ένα από τα σημαντικότερα 
στελέχη του Επιστημονικού 
Κέντρου Ολύμπου (Ε.Κ.Ο.), 
υπό την καθοδήγηση του 
διακεκριμένου Καθηγητού 
Μετεωρολογίας και μέντο-
ρά τού Γ. Λιβαδά. Το 1972 
απεφοίτησε από την Φυ-
σικομαθηματική Σχολή του 

Εθνικού & Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, 
στο Πειραματικό Γυμνάσιο 
του οποίου και εδίδαξε. Έγινε 
δεκτός από το πανεπιστή-
μιο του Birmingham της 
Αγγλίας το 1975 για M.Sc. 
on Operational Research. 
Ήταν έφεδρος αξιωματικός 
και αρχηγός της Σχολής Δι-
αβιβάσεων Στρατού Ξηράς 
(ΣΔΒ). 
Υπήρξε ικανότατο στέλε-

χος της MOTOROIL, απο-
κομίζοντας   εργασιακή 
κουλτούρα & εμπειρία που 
εφάρμοσε μετέπειτα στην 
εταιρεία feasibility studies 
«CATALYSSIS» της οποίας 
υπήρξε ιδρυτής. Από τον 
γάμο του με την Θεοδώρα 
Ανδρέου ευτύχησε να απο-
κτήσει δύο παιδιά, την Ανα-
στασία (Στέλεχος του Υπουρ-
γείου Οικονομικών & υπο-
ψήφια διδάκτωρ του Εθνικού 
& Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, στην 
Επιστήμη της Οικονομίας 
με εξειδίκευση στα Εφηρμο-
σμένα Χρηματοοικονομικά), 
και το Δημήτρη (Αριστούχος 
προπτυχιακός φοιτητής Οι-
κονομικών Επιστημών στο 
Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών). 
Ευγενικός και καλοσυνά-

τος άνθρωπος, άριστος 
σύζυγος και πατέρας, άφη-
σε ανεξίτηλο το αξιοπρεπές 
πέρασμά του στην τοπι-
κή κοινωνία της Παιανίας, 
που  πολύ αγάπησε και αγα-
πήθηκε. Θα μείνει αξέχαστος 
σε όσους είχαν την τύχη να 
τον γνωρίσουν.
Ο Βαγγέλης πολλές φο-

ρές είχε επισκεφθεί το χωριό 
μας και πάντα ρωτούσε για 
του Σέρβου. Ήταν  μόνιμος 
συνδρομητής της εφημερί-
δας μας ο «ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ»

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 90 ετ.

Έφυγε από τη ζωή την 7η 
Ιανουαρίου 2017 ο συγχω-
ριανός μας Θανάσης (Της 
Ασήμως), μετά από μακρό-
χρονη αρρώστια. Η εξόδιος 
ακολουθία έγινε την Δευτέρα 
9η Ιανουαρίου και ώρα 
3 μ.μ, από τον Ιερό Ναό 
της Ζωοδόχου Πηγής στό 
Ίλιον. Ο Θανάσης ήταν το 
πρώτο από τα πέντε παιδιά 
(Νίκη, Γιάννης, Θοδωρής 
και Χριστίνα) του Χρήστου 
Ι. Δημόπουλου και της Ασή-
μως Θ. Παπαθωμοπούλου. 
Παντρεύτηκε τη συγχωριανή 
μας Γεωργία Κ. Σχίζα (Κω-
στόπουλου) και απέκτησαν 
την Ασημίνα και τη Μαρία. 
Επαγγελματικά ασχολήθηκε 
με οικοδομικές εργασίες. 
Ενάρετος οικογενειάρχης, 

πρόσχαρος και ευγενικός, 
έχαιρε της εκτίμησης όσων 
είχαν την τύχη να το γνω-
ρίζουν.

ΓΚΟΥΤΗ Κ. 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, 93 ετ. 

Τη  Κυριακή  11 Δεκεμ-
βρίου 2016 άφησε την τε-
λευταία της πνοή η θεια-
Σταυρούλα στο νοσοκο-
μείο «Ευαγγελισμός», όπου 
νοσηλευόταν το τελευταίο 
εικοσαήμερο με λοίμωξη 
αναπνευστικού συστήμα-
τος. Η εξόδιος ακολουθία 
έγινε στις 12 το μεσημέρι 
της Τρίτης, από τον μητρο-
πολιτικό Ναό του χωριού 
μας «Κοίμησης Θεοτόκου».  
Προς  διευκόλυνση  των 
πατριωτών και φίλων που 
ήθελαν να παραβρεθούν 
στην εξόδιο ακολουθία,  τα 
παιδιά της έβαλαν πούλ-
μαν. 
Η Σταυρούλα  καταγόταν 

από την Καρκαλού Γορτυ-
νίας και ήταν το 1ο από τα 
τρία παιδιά του Γ. Κανδη-
λώρου και της Αικατερί-
νης Κουστένη. Ο αδερφός 
της Βασίλης έχει πεθάνει, 
ενώ η αδερφή της Χριστί-
τσα ζει. Είχε παντρευτεί τον 
πατριώτη Κώστα Αθ. Γκού-
τη και απέκτησαν 4 παιδιά: 
Την  Κατερίνα  που  μένει 
στην Τρίπολη (έχει 3 παιδιά) 
και 3 που μένουν στην Αθή-
να: την Βασιλική (έχει 2 παι-
διά), το Θανάση (2 αγόρια) 
και τη Γεωργία (1 αγόρι).  Ο 
άντρας της Κωσταντής πέ-
θανε πριν 17 χρόνια (1999), 
σε ηλικία 87 ετών.
Η Σταυρούλα ήταν από 

τους μόνιμους σχεδόν κα-
τοίκους του χωριού (το 
σπίτι τους στο χωριό ήταν 
στον «απάνου μαχαλά» )
και μόνο τους χειμερινούς 
μήνες πήγαινε στα παιδιά 
της. Ήταν καλοσυνάτος 
άνθρωπος, σεμνή, πάντα 
χαμογελαστή και πάντα 
πρόθυμη να βοηθήσει στη 
γειτονιά, όπου υπήρχε ανά-
γκη. Αγωνίστρια στη ζωή 
και  εξαιρετική  μάνα  και 
σύζυγος. Όσοι την είχαν 
γνωρίσει θα την θυμούνται 
για πάντα.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα 

του «μπουλούτσου» που 
θα την σκεπάσει.
Ευχαριστήριο. «Ευχαρι-

στούμε θερμώς, όσους 
και όσες μας συμπαρα-
στάθηκαν , έργω και λόγω, 
στο πένθος μας, για την 
απώλεια  της  αγαπημέ -
νης μας μάνας, γιαγιάς, 
προγιαγιάς, αδελφής και 
πεθεράς. Ιδιαίτερα όσους 
δια της παρουσίας τους 
συμμετείχαν στη νεκρώσιμη 
ακολουθία και την εκφορά 
της στο χωριό.
Οικογένεια Σταυρούλας 

Γκούτη»

ΔΑΡΑΣ Χ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 85 ετ. 
Αναφορά σε άλλες σε-

λίδες. 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 
Δ. ΑΣΗΜΩ, 86 ετ.

Έφυγε από τη ζωή η Ασή-
μω, χήρα του Μήτσιου Δη-
μόπουλου. Η εξόδιος ακο-
λουθία έγινε την Τετάρτη 
16-11-29016 στα Σαρλέι-
κα.  Ο Μήτσιος ήταν γιος 
του Αγγελή Δημόπουλου και 
της     Χριστίτσας Ηλία Σχίζα. 
Η Ασήμω και ο Μήτσιος 
απέκτησαν τρία παιδιά (και 
5 εγγόνια): Την Χριστίνα, συ-
νταξ. καθηγήτρια, τον Βαγ-
γέλη, μηχανολόγο-μηχανι-
κό στη ΔΕΗ Μεγαλόπολης 
και τον Βασίλη, καθηγητή 
Φυσικής στην Πάτρα.  Η 
οικογένεια έμενε  στα Σαρ-
λέικα, όπου είχε πάει από το 
1930. Εκεί ζούσε ο πατέρας 
του Αγγελή  και είχε πολλά 
κτήματα. 

«Άλλη μια Σερβόνυφη  
έφυγε από τη ζωή. Είναι η 
Ασήμω, σύζυγος του αεί-
μνηστου Μήτσου Δημόπου-
λου (ανιψιού  του γιατρού  
Ιωάννη Δημόπουλου), ο 
οποίος έφυγε από τη ζωή 
πριν επτά χρόνια. Η Ασήμω 
άφησε την τελευταία της 
πνοή στο σπίτι της κόρης 
της Χριστίνας  στο Ίλιον, 
όπου ζούσε μετά το θάνατο 
του συζύγου της. Ο Μήτσος 
γεννήθηκε στο χωριό μας 
το 1918 και  μετά από λίγα 
χρόνια ο πατέρας του μετα-
κόμισε στα Σαρλέϊκα, όπου 
είχε τα κτήματά του. Ποια 
ήταν η Ασήμω τα είπε ο γιος 
της Βασίλης στον επικήδειο 
λόγο του. Ένας επικήδειος 
λόγος που θα ταίριαζε και 
σε κάθε Σερβαία γυναίκα, 
γιατί όλες ήσαν αγωνίστρι-
ες και εξαιρετικές μανάδες, 
σύζυγοι και νοικοκυρές. 
Στα παιδιά και εγγόνια της 
εύχομαι να είναι καλά να την 
θυμούνται. Στο καλό Ασήμω 
θα σε θυμόμαστε πάντα 
όλοι οι συγγενείς, για την 
καλή σου καρδιά. Αιωνία 
σου η μνήμη».                                                                                                                                        

   Γ. Δ. Βέργος
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 
Χ. ΝΙΚΗ, 85 ετ. 

Έφυγε από τη ζωή η Νίκη 
την 13η Νοεμβρίου 2016 και 
η εξόδιος ακολουθία έγινε 
στις 14.11.2016 και ώρα 
3.30 μ.μ από το κοιμητήριο 
Μεταμόρφωσης Αττικής. 
Η Νίκη ήταν το 2ο από τα 
τέσσερα παιδιά (Θανάσης, 
Θοδωρής και Χριστίνα) 
του Χρήστου Ι. Δημόπου-
λου, και της Ασήμως Θ. 
Παπαθωμοπούλου. Πα-
ντρεύτηκε τον Στέργιο Μπα-
ζίνα και απέκτησαν ένα γιό 
τον Κώστα. Ενάρετη, καλό-
καδρη, και αξιαγάπητη από 
όσους είχαν την τύχη να την 
γνωρίσουν.

ΔΑΡΑΣ ΑΝΔΡ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ, 91 ετ.

Έφυγε από τη ζωή ο συγ-
χωριανός μας Γιάννης και 
η εξόδιος ακολουθία έγινε 
στις  9.11.2016 και ώρα 3.30 
μ.μ από τον Ιερό Ναό του 
Προφήτη Ηλία, του Νέου 
Ηρακλείου Αττικής. Ο Γιάν-

νης ήταν το μικρότερο από 
τα εννέα παιδιά (Αγγελική, 
Χρήστος, Σοφία, Ηλίας, Μα-
ρία, Γιώργος, Ελένη, Νικό-
λας ) του Ανδρέα Χρήστου 
Δάρα και της Παρασκευής 
Ηλία Μπόρα.
Παντρεύτηκε την Ελένη 

Ηλιού από τη Μάνδρα Ατ-
τικής, και απέκτησαν ένα 
γιό, το Νίκο. Επαγγελματικά 
ασχολήθηκε με τα Λογιστι-
κά. Καλός οικογενειάρχης, 
αγαπητός από συγγενείς 
και φίλους, και μέλος του 
Συλλόγου μας.

ΣΧΙΖΑΣ Π. ΦΩΤΗΣ, 93 ετ.

Έφυγε από τη ζωή στις 
30 Οκτωβρίου 2016 ο Φώ-
της και η εξόδιος ακολου-
θία έγινε την επομένη από 
την εκκλησία του χωριού 
μας  Σέρβου «Η Κοίμηση της 
Θεοτόκου», με τις προσευχές 
συγγενών και φίλων. Ο Φώ-
της ήταν το 4ο από τα 5 
παιδιά (Μήτσος, Θανάσης, 
Νικόλας και Βασίλης) του 
Παναγιώτη Δ. Σχίζα (Γερο 
Πάϊκου), και της Ρίνας Στυλ. 
Μπόρα. Παντρεύτηκε τη 
συγχωριανή μας Δήμητρα 
Αν. Δημοπούλου, και απέ-
κτησαν τον Τάκη, τον Τάσο, 
το Μίμη και την Ρίνα. Επαγ-
γελματικά ασχολήθηκε με 
την οικοδομή. Άριστος οικο-
γενειάρχης, πρόσχαρος και 
αγαπητός από όλους τους 
πατριώτες

ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ  
Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 92 ετ. 

Έφυγε από τη ζωή ο Αντώ-
νης, πλήρης ημερών. Η εξό-
διος ακολουθία έγινε στο χω-
ριό μας Σέρβου, την Τετάρτη 
26 Οκτωβρίου 2016. Ο Αντώ-
νης ήταν το τέταρτο παιδί 
(Πάνος, Μαρία, Ηλίας και 
Αντώνης) του «Κουτσαντρό-
γιαννη» και της Κατερίνης Ηλ. 
Παπαγεωργίου, που έμεναν 
στη Σφυρίδα. Παντρεύτηκε 
την Βαρβάρα Ευ. Ρουσιά και 
απέκτησαν το Γιάννη (Ψυχία-
τρο) και την Κατερίνα (δασκά-
λα).  Όπως οι περισσότεροι 
κάτοικοι του χωριού μετανά-
στευσε και αυτός στην Αθήνα 
όπου ασχολήθηκε με την 
οικοδομή. Ο Αντώνης ήταν 
ιδιαίτερα εργατικός άνθρω-
πος, εξαιρετικός οικογενειάρ-
χης και έχαιρε εκτίμησης από 
τους πατριώτες.  Μελετούσε 
ιστορία και πολλές φορές 
μας είχε στείλει στο Σύνδεσμο 
κείμενα για δημοσίευση στην 
εφημερίδα, όπου διατύπωνε 
τις απόψεις του για διάφορα 
θέματα. Ήταν τακτικότατο μέ-
λος του Συνδέσμου και πάντα 
συνεπής στις οικονομικές του 
υποχρεώσεις.
Η φωτογραφία είναι από 

την κοπή της πίτας του Συνδέ-
σμου το 2016 όπου ζήτησε και 
είπε ένα τραγούδι με εξαιρετι-
κό τρόπο και καταχειροκρο-
τήθηκε από όλους όσους 
ήταν εκεί.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
 Σταυρούλας Κ. Γκούτη.Το 40ήμερο μνημόσυνο της 

Σταυρούλας έγινε την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017, μετά 
τη θεία λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων στην 
Καλλιθέα.
Γεωργίου Σαββόγλου. Την Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2017 

έγινε το ετήσιο μνημόσυνο του Γιώργου, συζύγου της 
Ευγενίας Λ. Βέργου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στο 
Ίλιον Αττικής. 

Το ΔΣ του Συνδέσμου μας εκφράζει τα θερμά του συλ-
λυπητήρια σε όλους τους συγγενείς των πατριωτών που 
έχασαν δικούς τους ανθρώπους.

Τον Όλυμπο ψηλά... 
με τους αετούς, ελεύθερος
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συνέχεια από τη σελ.1

έ

Γ. μας έστειλε τις ευχές του, αφού ο ίδιος δεν μπόρεσε να 
παρευρεθεί στην εκδήλωσή μας. 
Θα ήθελα να ζητήσω τη συνδρομή όλων των πατριω-

τών, στην προσπάθεια που κάνουμε για επανέκδοση της 
ατζέντας”.

Απονομή βραβείων   
Μετά τον χαιρετισμό του προέ-

δρου ξεκίνησε η διαδικασία  απο-
νομής των  βραβείων.
Το λόγο πήρε ο γραμματέας του 

Συνδέσμου κ. Χ. Μαραγκός  οποί-
ος αφού ευχαρίστησε τους πατριώ-
τες και φίλους του χωριού μας που 
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση 
του Συνδέσμου, ευχήθηκε υγεία σε 
όλους και το 2017 να είναι τουλάχι-
στο καλύτερο από το 2016. Σχετικά 

με τη βράβευση των παιδιών είπε: 
«Πάνω από 40 χρόνια ο Σύνδεσμός μας βραβεύει τα παιδιά 

που έχουν καταγωγή από το χωριό και διακρίθηκαν για τις 
επιδόσεις τους στα γράμματα, αλλά και σε άλλους τομείς. 
Πολλές φορές έχουμε κάνει έκκληση στα παιδιά και στους 
συγγενείς τους  να μας ενημερώσουν σχετικά, ώστε να κά-
νουμε τη δημοσίευση και να προετοιμάσουμε τη βράβευση. 
Δυστυχώς όμως η ανταπόκριση δεν είναι ικανοποιητική, με 
επακόλουθο πολλά παιδιά να μη βραβεύονται, ενώ έχουν 
τα προσόντα. Φέτος συγκεντρώσαμε στοιχεία για επιτυχίες 
13 παιδιών, τα οποία και βραβεύουμε. Καλό είναι να στη-
ρίξουμε όλοι αυτό το θεσμό, διότι έτσι, εκτός των άλλων, 
στηρίζουμε και τη συνέχιση λειτουργίας αυτού του ίδιου 
του Συνδέσμου»

 Από τα παιδιά που βραβεύτηκαν παρόντα ήσαν η Δη-
μοπούλου Μαρία-΄Αννα και ο Κλεισούρας Ιωάννης που 
παρέλαβαν τα βραβεία τους. Τα υπόλοιπα βραβεία δόθηκαν 

σε συγγενείς ή θα πα-
ραμείνουν στο γρα-
φείο του Συνδέσμου, 
σε αναμονή των δι-
καιούχων. Αναλυτικά 
βραβεύτηκαν:  
Δημοπούλου Π. 

Μαρία-Άννα .  Ε ι-
σήχθηκε στο Τμήμα 
Διεθνών-Ευρωπαϊ-
κών, Περιφερειακών 
Σπουδών του Παντεί-
ου Πανεπιστημίου 
Αθήνας. Είναι κόρη 
του συγχωριανού μας 
καθηγητή Βιολογίας 
του Πανεπιστημίου 
Πατρών, κ. Παναγιώ-
τη Διον. Δημόπουλου. 
Κλεισούρας Ιωάν-

νης του Νικολάου (απόγονος της Ραμονικολάκαινας). Πήρε 
πτυχίο από το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρό-
νοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας  των ΤΕΙ Αθήνας.
Τα υπόλοιπα παιδιά που βραβεύτηκαν και δεν ήσαν πα-

ρόντα είναι:
α. Παιδιά Γυμνασί-

ου και Λυκείου:
1.Βεσδέκης Χρή-

στος  του  Στέφα-
νου (εγγονός Ουρα-
νίας Ανδριόπουλου). 
Προβιβάστηκε από 
την Α Γυμνασίου με 
τον  βαθμό  19 και 
12/15.

2. Βεσδέκης Κων-
σταντίνος του Στέ-
φανου (εγγονός Ου-
ρανίας Ανδριόπου-
λου). Προβιβάστηκε 
από την Γ΄ Γυμνασίου 
με τον βαθμό 18 και 
7/15.

3. Σουλάνης Χαράλαμπος του Χρήστου. (εγγονός Ευγε-
νίας Λ. Βέργου). Προβιβάστηκε από την Α΄ Λυκείου με τον 
βαθμό 18,4.
β. παιδιά που εισήχθησαν σε σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ.  
 1. Κουρουπάκης Γεώργιος (γιός Τάνιας Γ. Γκούτη): Εθνι-

κό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων 
Μηχανικών, που ήταν και η πρώτη του επιλογή.

 2. Ηλίας-Δημήτρης Ν. Χειμώνας: Πολυτεχν. Σχολή  
Πανεπ. Πατρών, Τμήμα Μηχανολόγων –Μηχανικών- Αε-
ροναυπηγών.  Έχει καταγωγή από τους Αράπηδες, το γένος 
Νικολίας Κανελλοπούλου από Καστράκι.

3. Παρασκευή Ηλία Ζαφειροπούλου: Πάντειο Πανεπ. 
Αθηνών, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Είναι εγγονή 
του συγχωριανού μας από το συνοικισμό Αράπηδες Γιώργου 
Χρονόπουλου  και της Παρασκευής Δ. Κωνσταντοπούλου 
από Σέρβου.

4. Φώτης Ηλία Ζαφειρόπουλος: Γεωπονικό Πανεπ. 

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

X. MαραγκόςX. Mαραγκός

Ο ταμίας του Συνδέσμου και πρώην 
πρόεδρος κ. Ι. Στ. Βέργος βραβεύει τον 

Ιωάννη Κλεισόυρα.

Η Ουρανία Ανδριοπούλου-Βεσδέκη παίρνει 
τα βραβεία των εγγονών της.

Γενική Άποψη αίθουσας

K. Ν. ΣχίζαςK. Ν. Σχίζας Ι.Ν.ΒέργοςΙ.Ν.Βέργος

Ο καθηγητής Π. Δημόπουλος Ο καθηγητής Π. Δημόπουλος 
μιλάει στους πατριώτεςμιλάει στους πατριώτες

Ιωάννα ΚωνσταντοπούλουΙωάννα Κωνσταντοπούλου Βαγγέλης Χειμω΄ναςΒαγγέλης Χειμω΄ναςΑθηνών.Είναι εγγονός του συγ-
χωριανού μας από το συνοικι-
σμό Αράπηδες Γιώργου Χρονό-
πουλου  και της Παρασκευής Δ. 
Κωνσταντοπούλου, από Σέρβου

5. Νικόλαος Μιχ.  Κότσικας: 
Γεωπονικό Πανεπ. Αθηνών.
Είναι απόφοιτος του Λυκείου 
Τροπαίων και η επιτυχία του στο  
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο αφορά 
στο τμήμα Ζωικής Παραγω-
γής. Ο Νίκος είναι εγγονός της 
συγχωριανής μας Παναγούλας 
Ευστ. Ρουσιά, που διαμένει στα 
Λουτρά Ηραίας.

6. Κουτσανδρέα Ασ. Ανδρια-
νή.  Εισήχθη στο Πολιτικό Τμήμα 

της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
γ. Παιδιά για την απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ, ΤΕΙ.
 Λιατσοπούλου Ι. Μαρία.
Κόρη του Γιάννη Μ. Λιατσόπουλου, πήρε το πτυχίο της 

στη Γερμανική γλώσσα και Φιλολογία του Πανεπιστημίου 
Αθηνών.
δ. Παιδιά για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών.
  Λιατσόπουλος Ι. Μιχάλης.
Γιος και αυτός του Γιάννη Λιατσόπουλου, ολοκλήρωσε με 

άριστα τη Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής 
Γλώσσας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Ο Σύνδεσμος  συγχαίρει όλα τα παιδιά για τις επιτυ-

χίες τους και τους εύχεται και άλλες πολλές επιτυχίες 
και κάθε καλό στη ζωή τους. 

Κοπή πίτας
Μετά τη βράβευση έγινε η κοπή της πίτας. Το πρώτο κομ-

μάτι έκοψε ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Ι. Μπόρας υπέρ 
υγείας και ευημερίας των απανταχού της γης Σερβαίων. 

Ακολούθησαν ο αντιπρόεδρος κ. Ι. Ν. Βέργος, άλλα μέλη 
του ΔΣ και πολλοί πατριώτες. Όλοι είχαν μια καλή ευχή να 
πουν για τους πατριώτες και το Σύνδεσμο και αφιερώσουν 
κάπου το κομμάτι που έκοψαν.
Στη συνέχεια μοιράστηκαν τα κομμάτια της πίτας σε όλους 

και μαζί με τα ποτά, τους ξηρούς καρπούς και τα γλυκά 
δημιουργήθηκε μια πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στους πατριώτες να ειδωθούν, να 
ανταλλάξουν ευχές να πουν τα  νέα τους και να περάσουν 
λίγες ευχάριστες στιγμές, στις δύσκολες πράγματι εποχές 
που περνάμε όλοι οι Έλληνες.

Μετά από αυτά  διάφοροι πατριώτες πήραν το λόγο, 
είπαν τις ευχές τους και κάποιοι διατύπωσαν απόψεις και 
για συλλογικά θέματα.
Ο πατριώτης Π. Δημόπουλος (εγγονός του Πανάγου του 

Δημόγιαννη-Τσαλδάρη), καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της 
Πάτρας, είπε πως  μέχρι 19 χρονών πήγαινε συνέχεια στο 
χωριό και πολύ του άρεσε. Στη συνέχεια, λόγω υποχρεώσε-
ων, δεν μπορεί να πηγαίνει συχνά, σε ότι όμως αφορά στο 
Σύνδεσμο είπε πως θα βοηθήσει και αυτός όπως μπορεί. Στην 
ομιλία του ανέφερε πως στο 
Πανεπιστήμιο ασχολείται 
κυρίως με θέματα περιβάλ-
λοντος για τα οποία συχνά 
κάνει επιστημονικά ταξίδια 
στο εξωτερικό.
Κάπως έτσι ολοκληρώθη-

κε με επιτυχία η εκδήλωση 
αυτή του Συνδέσμου και 
πιστεύουμε πως όλοι όσοι 
παραβρέθηκαν έμειναν ευ-
χαριστημένοι. Ευχόμαστε 
του χρόνου η ανάλογη εκ-
δήλωση να έχει περισσότερο 
κόσμο και ιδίως πολύ περισ-
σότερα παιδιά για βράβευση.
Σε κάθε περίπτωση, καλό 

είναι οι πατριώτες να στη-
ρίξουν τόσο το θεσμό των βραβείων όσο και γενικότερα τις 
εκδηλώσεις του Συνδέσμου, αφού αυτός ο Σύνδεσμος είναι 
ιστορικός, έχει προσφέρει πάρα πολλά και μπορεί ακόμη να 
προσφέρει πολύ σημαντικά πράγματα. Αρκεί όλοι να προ-
σφέρουμε ότι μπορεί ο καθένας. 

Θεόδωρος Ηλ. Χειμώνας
 Καρδιολόγος

Μεσογείων 214, 
πλησίον μετρό 
Χολαργού.

Τηλ. 2155453124, 
6974968876.

K. Στ. ΣχίζαςK. Στ. Σχίζας

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΛΑΓΚΑΔΙΑ

Στον ιστότοπο των Λαγκαδίων ANTHITISPETRAS.
GR  διαβάσαμε πως ο ομώνυμος  σύλλογος με τον πρό-
εδρό του Γιάννη Τσαούση, δραστηριοποιείται για να 
φτιάξει ένα Κέντρο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής στα 
Λαγκάδια. Προς τούτο έχει επιλέξει να αξιοποιήσει το 
κτίριο Ρηγόπουλου  που φαίνεται στη φωτογραφία και 
έκανε έκκληση κυρίως στους Λαγκαδινούς να συνεισφέ-
ρουν γι αυτό το έργο. Πράγματι η ανταπόκριση υπήρξε 
εντυπωσιακή όπως προκύπτει από τα ποσά που προσφέρ-

θηκαν και δημοσι-
εύθηκαν στον πα-
ραπάνω ιστότοπο. 
Χαρακτηριστικά 
αναφέρεται στον 
ιστότοπο:

«…Ενθουσια -
σμό έχει προκα-
λέσει το κάλεσμα 
της Κίνησής μας 
στους πολίτες να 
συνδράμουν τη με-
γάλη προσπάθεια 
που καταβάλλεται 
για την αγορά κτη-
ρίου, το οποίο θα 
στεγάσει το Κέντρο 
Παραδοσιακής Αρ-
χιτεκτονικής στα 

Λαγκάδια. Όλο και περισσότεροι πολίτες συμβάλουν, 
παρά τις γνωστές οικονομικές δυσκολίες, δίνοντας 
σάρκα και οστά στο κοινό μας όραμα…»
Είναι άξια κάθε επαίνου αυτή η πρωτοβουλία γιατί 

εκτός των άλλων θα αναδείξει την ιστορία των Λαγκα-
δινών μαστόρων και την τέχνη τους στη επεξεργασία 
και τη χρήση της πέτρας. Για μας τους Σερβαίους έχει 
ξεχωριστή σημασία η δημιουργία ενός τέτοιου Κέντρου, 
γιατί η πορεία των Σερβαίων μαστόρων ήταν παράλληλη 
με αυτή των Λαγκαδινών μαστόρων.
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                  ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΑΘΗ Χ. ΔΑΡΑσυνέχεια από τη σελ. 1

Μου έλεγες πάντα: Γιώργο να μην σβήσει ο 
Σύλλογος. Σου υποσχόμεθα τώρα εδώ ότι η 
επιθυμία σου θα γίνει σεβαστή και θα   υλοποι-
ηθεί.  Αποτελούσες   πρότυπο  Ανθρώπου   και   
Ιατρού. Αφησες πολύτιμες παρακαταθήκες σε 
όλους μας ιδίως στα νέα παιδιά. 
Γιατρέ Στάθη Δάρα του Σέρβου πια ορφάνε-

ψε. Ο Στάθης δεν θα υπάρχει στην αγορά, στο 
καφενείο, στις συνελεύσεις, στα πανηγύρια 
του χωριού. Ομως δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. 
Αλλά   και   να   θέλουμε   να   σε   ξεχάσουμε   
θα   μας   θυμίζουν   το όνομά σου τα πάμπολλα 
ευεργετικά έργα που υλοποίησες στο χωριό. 
Ησουν   Αριστος   οικογενειάρχης   με   

πλήρως αποκατεστημένα επιστημονικά και 
κοινωνικά τα παιδιά σου που τους έδωσες και 
σου δώσανε άπειρη αγάπη, αλλά κυρίως σου 

χάρισαν εγγονάκια τα οποία υπεραγαπούσες. 
Σήμερα Γιατρέ είμαστε όλοι δίπλα σου, με 

συντετριμμένη καρδιά   και   απέραντη   θλί-
ψη.   Η   γυναίκα   σου   Πόπη συντετριμμένη 
και με θλίψη μεγάλη η Χριστίνα, ο Παύλος, ο 
Χρήστος – Φώτης, οι νύφες σου, ο γαμπρός 
σου, τα αδέλφια σου, τα πολυαγαπημένα 
σου εγγονάκια, οι συγγενήδες  σου και πλή-
θος κόσμου, φίλοι και μη που αγαπούσες και 
σε αγαπούσανε, για το ύστατο χαίρε, για το 
τελευταίο χαιρετισμό. 
Στάθη Δάρα ήσουν ΜΕΓΑΛΟΣ σε όλα σου. 

Κυρίως όμως ήσουν ΑΝΘΡΩΠΟΣ με κεφαλαία. 
Θα σε θυμόμαστε πάντα,  Δεν θα σε ξεχά-

σουμε ποτέ. 
Καλό σου ταξίδι και καλό Παράδεισο.  

Από την επικήδειο ομιλία για τον  Στάθη Δάρα, 
του γραμματέα του Συνδέσμου Χ. Ι. Μαραγκού 

Αξιομνημόνευτε Στάθη.
Όλοι εμείς -συγγενείς, φίλοι, πατριώτες 

κ.ά.- μαζευτήκαμε τούτη την ώρα εδώ να σε 
αποχαιρετήσουμε, μιας και μας φεύγεις για 
το μεγάλο ταξίδι, το ταξίδι που πήρες τόσο 
ξαφνικά και αναπάντεχα  και που δεν έχει 
γυρισμό. 
Εδώ είναι και τα μέλη του ΔΣ του Συν-

δέσμου μας, ως εκπρόσωπος των οποίων 
ομιλώ, του Συνδέσμου των απανταχού 
Σερβαίων «Η Κοίμηση της Θεοτόκου», ενός 
Συνδέσμου 94 χρόνων με ιδιαίτερα αξιόλογο 
και δυναμικό έργο, που πρόσφερε πολλά 
στους πατριώτες και γενικά αναβάθμισε την 
ποιότητα της ζωή τους. Σημαντικό μέρος  
αυτού του έργου οφείλεται και στη δική σου 
προσφορά και δράση, αγαπητέ πατριώτη, 
φίλε και συνάδελφε Στάθη. 
Γεννήθηκες το 1931 στο  χωριό μας Σέρ-

βου, σε μια δύσκολη εποχή. Παρόλο που ο 
πατέρας σου ήταν δάσκαλος -ο επιβλητικός 
και ακάματος Χρήστο-Ντάρας- μεγάλωσες 
στα παιδικά και εφηβικά σου χρόνια με 
πολλές στερήσεις, μιας και η οικογένεια σας 
ήταν πολυμελής και οι συνθήκες εκείνης της 
εποχής εξαιρετικά δύσκολες με το πόλεμο 
του 1940, την κατοχή και τον εμφύλιο. 
Τέλειωσες το Γυμνάσιο με πολλές δυσκολί-

ες και διακρίθηκες στις επιδόσεις σου. Όμως 
τα οικονομικά της οικογένειας δεν επέτρεπαν 
να πάει ο Στάθης στο Πανεπιστήμιο, χώρια 
από τις ταλαιπωρίες και τις μεταθέσεις του 
ιδεολόγου πατέρα σου Χρήστου-Ντάρα, για 
τα πολιτικά του φρονήματα. Παρόλα αυτά, η 
επιμονή της μάνας σου και η δική σου θέληση 
έκαμψαν τις αντιρρήσεις των άλλων, και έτσι 
πέτυχες στην ιατρική, τέλειωσες κανονικά και 
«νάσου» το 1961, πριν 55 χρόνια,  αγροτικός 
γιατρός ο Στάθης στου Σέρβου. Εποχή με 

πολύ κόσμο το χωριό, πάρα πολλές ανάγκες 
για ιατρικές και άλλες φροντίδες, όπως και 
τα  υπόλοιπα χωριά που είχες υπό την ιατρική 
σου ευθύνη. 
Οι εξαιρετικές υπηρεσίες που πρόσφερες 

τότε στους πατριώτες αλλά και στα άλλα 
χωριά που πήγαινες με το μουλάρι, στα λίγα 
χρόνια που υπηρέτησες εκεί, είναι σε όλους 
γνωστές και δεν χρειάζεται να αναφερθώ. 
Άλλωστε έχεις δημοσιεύσει, με γλαφυρό 
τρόπο και εξαιρετικό χιούμορ, αρκετά άρθρα 
στην εφημερίδα μας «Αρτοζήνο» και την 
ιστοσελίδα μας servou.gr που δείχνουν τον 
τρόπο ζωής και τις νοοτροπίες γενικά των 
ανθρώπων εκείνης της εποχής. 
Στην  Αθήνα απέκτησες την ειδικότητα της 

παιδιατρικής και ασχολήθηκες με την υγεία 
των παιδιών –τη μεγάλη σου αδυναμία- μέχρι 
και το τέλος της ζωής σου. Δεν ήθελες να πά-
ρεις σύνταξη και δεν πήρες. Πρόσφερες τόσα 
πολλά χρήματα στο ασφαλιστικό σου ταμείο 
(ΤΣΑΥ) και δεν πήρες «μία». Κόντρα στη τάση 

πολλών νέο-Ελλήνων που θέλουν να δίνουν 
λίγα και να αξιώνουν πολλά και νωρίς-νωρίς 
σύνταξη. Αυτά και πολλά άλλα οδήγησαν τη 
χώρα μας σε κατάσταση σχεδόν χρεοκοπίας. 
Δεν ξέρω πόσες άλλες τέτοιες περιπτώσεις, 
αγαπητοί πατριώτες και φίλοι, σαν αυτή του 
Στάθη, θα μπορούσε κανείς να βρει στην 
πτωχευμένη Ελλάδα του 2016. 
Παράλληλα με την οικογενειακή και επαγ-

γελματική σου σταδιοδρομία ασχολήθηκες 
συστηματικά και με τα συλλογικά του χωριού 
μας. Από τότε που ήρθες στην Αθήνα συμμε-
τείχες σε όλες τις συλλογικές δραστηριότη-
τες και πριν 56 χρόνια, το 1960,  είχες γίνει 
ήδη πρόεδρος του Συνδέσμου. Δεν έμεινες 
όμως πολύ στο αξίωμα αυτό τότε, γιατί δι-
ορίστηκες αγροτικός γιατρός στου Σέρβου 
και αναγκαστικά παραιτήθηκες. Η συμμετοχή 
σου στα συλλογικά μας πράγματα, είτε ως 
πρόεδρος, είτε ως μέλος του ΔΣ είτε ως 
απλό μέλος του Συνδέσμου  ήταν διαρκής 
μέχρι και το φετινό καλοκαίρι που μίλησες 
σε εκδήλωση του Συνδέσμου στο χωριό και 
βοήθησες σημαντικά στη ΓΣ στο να μη διαλυ-
θεί ο Σύνδεσμος. Υπηρέτησες ως πρόεδρος 
το Σύνδεσμο κατά περιόδους επί 11 χρόνια 
και ήσουν ο μακροβιότερος πρόεδρος, μετά 
το γιατρό Ι. Δημόπουλο.  
Όλα τα σημαντικά έργα που έγιναν στο 

χωριό  έχουν και τη δική σου σφραγίδα, από 
όσα έχω διαβάσει στα αρχεία του Συνδέσμου 
αλλά και από προσωπικές εμπειρίες, αφού 
παρακολουθώ από κοντά τα συλλογικά μας 
πράγματα για πολλά χρόνια. Πέρα από αυτό 
είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί σου επί 
σειρά ετών, είτε μέσα είτε έξω από το ΔΣ, 
και το ποιο σημαντικό είναι η φιλία που μας 
συνδέει πάνω από μισό αιώνα.  Από πού να 
αρχίσω και που να τελειώσω: 

*Συμμετείχες, πριν και μετά το 1960,  βοη-
θώντας τους τότε προέδρους του Συνδέσμου 
στην πρόοδο των εργασιών του Μητροπολιτι-
κού μας Ναού «Κοίμησης Θεοτόκου».

*Ήσουν ο εισηγητής στο ΔΣ για την τοπο-
θέτηση του παλιού Ηρώου  πεσόντων στην 
πλατεία της Ράχης και προώθησες το θέμα 
μέχρι το τέλος του. 
Στη διετία 1976-1978 που ήσουν πρόεδρος 

και είχα την τιμή να είμαι αντιπρόεδρος έγιναν 
τρία σημαντικά έργα με πάρα πολύ κόπο 
και συλλογική δράση που αναβάθμισαν την 
ποιότητα ζωής των πατριωτών, τους ένωσαν  
ποιο πολύ μεταξύ τους  και έφεραν τους νέ-
ους ποιο κοντά στο χωριό και το Σύνδεσμο. 

Το ένα είναι η έναρξη της διάνοιξης του 
δρόμου προς Αράπηδες τον Αύγουστο του 
2076, 
το άλλο η έκδοση της εφημερίδας «Αρτο-

ζήνος» την ίδια περίοδο και το τρίτο είναι η 
καθιέρωση των ετήσιων βραβείων σε νέους, 
με καταγωγή από το χωριό, που σημείωσαν 
κάποια σημαντική διάκριση.     

Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε  να  
αναφερθώ σε  τρία μέλη του τότε ΔΣ, δηλαδή  
του 1976, που δεν βρίσκονται πλέον στην 
ζωή και που συνέβαλλαν τα μέγιστα στην 
επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου και 
των έργων που ανέφερα: Είναι οι αείμνηστοι 
Ηλίας Ι. Γιαννακόπουλος, Χρήστος Γ. Κων-
σταντόπουλος και Ηλίας Θ. Χειμώνας. Ακόμη 
θεωρώ χρέος μου να αναφερθώ σε δύο αεί-
μνηστους πατριώτες λογοτέχνες, τη  Μαρία 
Παναγοπούλου και το Θοδωρή Κ. Τρουπή, 
που πέρα από τη βοήθεια στα εκάστοτε ΔΣ, 
πρόσφεραν ένα πλούσιο και πολύτιμο πνευ-
ματικό έργο στο χωριό και στους πατριώτες 
(και όχι μόνο), που θα μείνει για πάντα στην 
ιστορία του Τόπου μας. Ελπίζω Στάθη, να 
συναντηθείτε όλοι κάπου εκεί και να τα πείτε.
Πριν τελειώσω θα ήθελα να αναφερθώ σε 

δύο ακόμη σημαντικά έργα που φέρουν τη 
σφραγίδα σου:

*Καθιέρωσες ετήσιο βραβείο με χρηματικό 

έπαθλο 300 ευρώ, σε όποιον νέο με καταγω-
γή από το χωριό έμπαινε στην Ιατρική Σχολή, 
στη μνήμη της μητέρας σου.  

*Συνέβαλες καίρια στην αγορά του μι-
σού σπιτιού της «Μπαρκούτσιος» από το 
Σύνδεσμο, διαθέτοντας το ¼ της αξίας του 
(1.000.000 δραχμές) για να γίνει η Πλατεία 
και το Πολιτιστικό Κέντρο, στη «Ράχη» του 
χωριού.  
Κλείνοντας αγαπητοί πατριώτες, φίλοι 

και συγγενείς του εκλιπόντα, θα ήθελα να 
υπογραμμίσω πως ο Στάθης Δάρας ήταν 
ένας ακέραιος και δημοκρατικός άνθρωπος 
με εξαιρετικό χιούμορ και άποψη, την οποία 
εξέφραζε πάντα, άσχετα ποιος ήταν ο συ-
νομιλητής του. Ήταν εξαιρετικός γιατρός, 
φιλάνθρωπος  και αντι-ρατσιστής χαρακτή-
ρας.  Πάνω απ΄ όλα ήταν εργατικός, καλός 
οικογενειάρχης  και εξαιρετικός πατριώτης.  
Είναι ένα φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση 
από όλους μας. 
Το ΔΣ του Συνδέσμου μας το 2010 (απαρτι-

ζόταν στην πλειοψηφία του από τα σημερινά 
μέλη του ΔΣ), τίμησε το Στάθη Δάρα και τον 
επέλεξε να κάψει την κορδέλα των εγκαινίων 
του Πολ. Κέντρου. Επί πλέον του χορήγησε 
τιμητικό βραβείο για τη συνολική προσφορά 
του στο χωριό και στους πατριώτες. Χθες 

σε έκτακτη συνεδρίαση το ΔΣ  αποφάσισε 
να προτείνει στις Τοπικές Αρχές να δοθεί 
το όνομά του στο δρόμο Σέρβου-Αράπηδες. 
Ακόμη αποφάσισε τα εξής:

*Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια 
στην οικογένεια του.

*Το επόμενο φύλλο της εφημερίδας του 
Συνδέσμου «Αρτοζήνος», να αφιερωθεί στη 
μνήμη του.

*Στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου servou.
gr να δημοσιευθούν τα κείμενα των επική-
δειων ομιλιών και να δημιουργηθεί χώρος 
στην κατηγορία «Σερβαίοι για του Σέρβου», 
όπου να καταχωρηθεί το βιογραφικό του 
σημείωμα, όπως έχει γίνει με όλους τους 
προέδρους του Συνδέσμου που πρόσφεραν 
αξιόλογο έργο και υπηρεσίες στο χωριό και 
στους πατριώτες. 

*Τον ερχόμενο Αύγουστο στο χωριό να 
οργανώσει ο Σύνδεσμος εκδήλωση στη 
μνήμη του. 

*Τέλος, να διατηρήσει το βραβείο που 
καθιέρωσε στους εισαγόμενους νέους του 
χωριού στην Ιατρική Σχολή και να το ονομά-
σει «Βραβείο Ιατρού Στάθη Δάρα», χωρίς 
οικονομικό αντίκρισμα. 
Ας είναι αιωνία η μνήμη του Στάθη και η 

πρωινή πάχνη που σήμερα έχει σκεπάσει το 
χωριό μας, τη Φραζινέτα και τον Αρτοζήνο, ας  
έρθει και προς τα εδώ και ας καθίσει πάνω 
στο χώμα της Αθηναϊκής γης, που  σε λίγο θα 
σκεπάσει τον αξέχαστο πατριώτη.

 1965. Χοροεσπερίδα Συνδέσμου στην Αθήνα. Δίπλα 
από το Στάθη ο Χαράλαμπος Μαραγκός.

1976. Εγκαίνια δρόμου προς Αράπηδες

1977. Βραβεία σε παιδιά του χωριού

 2007. Στην πάνω φωτογραφία ο Στάθης σε 
Χοροεσπερίδα του Συνδέσμου, με τον  αείμνηστο 
Ηλία Χειμώνα. Στην κάτω προεδρεύει σε Λαϊκή 

Συνέλευση τον Αύγουστο στο χωριό.

2010. Στην πάνω φωτογραφία ο Στάθης βραβεύει 
τους φοιτητές που εισήχθησαν στην Ιατρική Σχολή. 
Στη κάτω ο  πρόεδρος του Συνδέσμου Θ. Τρουπής 

βραβεύει το Στάθη για την προσφορά του 
στο χωριό και το Σύνδεσμο. 

2016. Καλοκαίρι στο χωριό. Μία selfi e φωτογραφία 
του Στάθη με την πατριώτισσα παιδαγωγό και 
συγγραφέα Στρίκου-Τομοπούλου Παναγιώτα 
του Χαραλάμπη, που την παρακολουθούσε ως 

παιδίατρος, όταν ήταν μικρή.

Στάθης ο αγρότης.
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Συνέβαιναν και τότε… O κύριος Βουλευτής...
Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα servou.gr

Στάθη Δάρα (1931-2016)
Συχνά αναφέρομαι στα σημειώματά 

μου για την εποχή εκείνη (αρχές δεκαετίας 
1960), που ήμουν αγροτικός γιατρός στο 
χωριό μας,  στον μπάρμπα-Γιάννη τον Πα-
ναγόπουλο. Και τώρα δεν θα το αποφύγω, 
γιατί το καφενείο του ήταν το Κέντρο που 
μαζευότανε οι άντρες και «περνούσε» το 
κάθε τι που γινόταν στο χωριό (ταχυδρο-
μείο, τηλεφωνικό κέντρο κλπ).

Ήμουν λοιπόν στο Ιατρείο όταν κάποια 
στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο, που σπάνια 
χτύπαγε.  Αυτό το τηλέφωνο ήταν συνδεδε-
μένο, όπως η αστυνομία και οι Αράπηδες, 
με το τηλεφωνικό κέντρο που ήταν στο 
καφενείο. Έβαζε ο καφεντζής το βύσμα και 
χτυπούσε το δικό μου τηλέφωνο, αλλά αν 
ήθελε μπορούσε να παρακολουθήσει και τη 
συνομιλία. Σηκώνω το τηλέφωνο και μου 
λέει ο μπάρμπα-Γιάννης:

- Σε θέλει ο δικός σου.
- Ποιος δικός μου, τον ρωτάω.
- Ο Αποσκίτης, μου απαντάει. 
Είπε “δικός σου” γιατί εκείνος ήταν του 

βουλευτή Παπαηλίου και δεν ήθελε καν να 
ακούσει για τον “άλλο”, παρότι και οι δύο 
ήσαν βουλευτές του ιδίου κόμματος (ΕΡΕ). 
Ο λόγος του θυμού του ήταν ότι τον είχε 
αναφέρει (όπως μου είπε) στην προϊστάμενη 
του Αρχή (Εισαγγελία), ότι δεν μένει μόνιμα 
στη Δημητσάνα που ήταν η έδρα του δικα-
στηρίου (Δικαστικός κλητήρας ο μπάρμπα-
Γιάννης), αλλά μένει στου Σέρβου.  Ήθελε να 
τον διώξει από του Σέρβου για να μην του 
κάνει πολιτική ζημιά. Το χωριό εκείνη την 
εποχή ήταν χωρισμένο σε «Αποσκιτικούς» 
και οπαδούς του Παπαηλίου. Εγώ βέβαια δεν 
ήμουν του Αποσκίτη, ήμουν σε άλλο πολιτικό 
χώρο, που εκείνη την εποχή ήταν μηδαμινή 
μειοψηφία στου Σέρβου. Αλλά ας επανέλθω 
στο τηλέφωνο.

- Σύνδεσέ με μπάρμπα-Γιάννη να ιδώ τι 
θέλει ο κύριος βουλευτής, του λέω.

Μου είπε καλημέρα ο συνομιλητής μου, 
με ύφος καλοσυνάτο και μετά με ρώτησε 
γιατί απέρριψα αίτηση της “τάδε” δασκάλας, 
για άδεια μητρικού θηλασμού. Εδώ ανοίγω 
μια παρένθεση για να πω τι συνέβη. 

Εγώ ως αγροτικός γιατρός ήμουν μέλος 
τριμελούς επιτροπής Α΄βάθμιας περίθαλψης 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τα παιδιά του Στάθη ευχαρίστησαν μέσω διαδικτύου όλους όσους συμπαραστάθηκαν 

στο πένθος τους. Ειδικότερα ο γιός του Χρήστος-Φώτης έγραψε: 
«θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τα λόγια παρηγοριάς, τις ευχές και 

την συμπαράστασή σας για την απώλεια του πατέρα μου, η οποία προήλθε από 
τροχαίο δυστύχημα και όχι παθολογικά αίτια. 
Είμαι περήφανος, που φέρω τ όνομά του και θα προσπαθήσω να προσφέρω 

στην οικογένεια μου και την κοινωνία για να σταθώ αντάξιος του».

Στο Στάθη Δάρα.  Από Ιωάννη Ηλ. Χρονόπουλο.
Η είδηση του θανάτου του ΣΤΑΘΗ με ξάφνιασε και με σοκάρισε. Εκφράζω τα 

βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στο ευρύτερο οικογενειακό 
περιβάλλον.
Ο ΣΤΑΘΗΣ γεννήθηκε μεγάλος, ξεχωριστός και αυτό διαφαινόταν από τη βι-

οποριστική του διαδρομή η οποία εδράζονταν σε σταθερές αρχές και αξίες που 
προάγουν τον αλτρουισμό, την αλληλεγγύη, την ανθρωπιά.
Σπούδασε και έγινε γιατρός και υπηρέτησε με πίστη και αφοσίωση τον Όρκο 

του Ιπποκράτη μέχρι το τέλος της ζωής του. Η διαδρομή του ήταν άξια προς 
μίμηση. Επίσης υπήρξε από τους βασικότερους παράγοντες του Συλλόγου και 
υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια το Σύλλογο από τα μαθητικά του χρόνια μέχρι το τέλος 
της ζωής του. Διετέλεσε για πολλά χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου και παρήγαγε 
αξιομνημόνευτο έργο. Ο θάνατός του άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό στο χωριό 
και στον Σύλλογο γενικότερα. 
Συγκαταλέγεται στους μεγάλους ευεργέτες του χωριού. Σε αυτό το σημείο πι-

θανόν να γεννάται ένα ερώτημα, ποιος είμαι εγώ που μπορώ να γράψω για τον 
ΣΤΑΘΗ του τόσου μεγάλου βεληνεκούς. Αυτό θα γίνει κατανοητό αφού αναγνωστεί 
το κείμενο. Εμείς οι «Αραπαίοι» και εγώ προσωπικά αναγνωρίζουμε τον συνεχή 
αγώνα που έκανε για τον δρόμο των «Αραπαίων». Για εξήντα ολόκληρα χρόνια 
τον θεωρούσε μείζονος σημασίας για το χωριό Σέρβου και Αράπηδες. Έπρεπε να 
προηγηθεί έναντι κάποιων άλλων έργων, αλλά τα ευήκοα ώτα που ήταν δίπλα 
του, δυστυχώς ήταν λίγα και δεν μπορούσε να γίνει στον καιρό του όταν έπρεπε 
(κυριαρχούσε η παθογένεια). Προφανώς έχω λόγο και υποχρέωση να αφιερώσω 
αυτό το κείμενο στον ΣΤΑΘΗ.
Το 1952 στην ανέχεια και στον λιμό, η ενδεκαμελής οικογένεια του Ηλία Χρο-

νόπουλου (πατέρα μου) ζούσε με βελάνι και αγκότσα. Θυμάμαι την αείμνηστη 
μάνα μου (Μάρθα) στην απόγνωσή της που την περιτριγύριζαν τα παιδιά της και 
δεν είχε τίποτα να τους δώσει, τραβούσε και έστυβε τα παραγωγικά της στήθη, 
αλλά και αυτά είχαν στερέψει. Στην αποκορύφωση της απόγνωσης, οι προοπτι-
κές διαβίωσης ήταν δυσοίωνες «πείνα των γονέων». Ώσπου μία μέρα ως μάννα εξ’ 
ουρανού  ο ΣΤΑΘΗΣ μας ενοικίασε για πέντε χρόνια «Το χωράφι του Ντάρα» με 
συμβολικό ενοίκιο.
Η συνέχεια ευνόητη…       
ΣΤΑΘΗ αισθάνομαι την υποχρέωση να κλείνω το γόνυ μπροστά στην μνήμη 

σου, η οποία θα μείνει αξέχαστη στη μνήμη μου. Η σκιά σου θα πλανάται στο 
χωριό Σέρβου, στις συναθροίσεις και ιδιαίτερα στις αίθουσες του Συλλόγου, που 
έχεις αφήσει την ανεξίτηλη σφραγίδα σου. Είμαι σίγουρος ότι οι πατριώτες θα το 
νιώθουν καθώς θα γίνεται αισθητή η απουσία σου.
Αιωνία σου η μνήμη, αγαπημένε ΣΤΑΘΗ και καλό ταξίδι στο υπερπέραν.

Dr Σταύρος Ι. Δημόπουλος 
 γαστρεντερολόγος-ηπατολόγος.

Εργαστήριο  
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Ανδρεάνα Ν. Μαραγκού
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Β. Αλεξάνδρου 13 Κηφισιά
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με πρόεδρο τον Κιούση, που έκανε και χρέη 
σχολίατρου και το γιατρό του νοσοκομείου 
Δημητσάνας (Ντούβα ή Κοτζιά ή όποιον άλλο 
υπηρετούσε εκεί). Συνεδριάζαμε στο γραφείο 
της επιθεώρησης δημοτικής εκπαίδευσης 
κάθε 20 ημέρες περίπου, για να εξετάσουμε 
όλες τις υποθέσεις των δημοσίων υπαλλήλων 
(άδειες, νοσήλια, φάρμακα κλπ). Στη συνε-
δρίαση που ήταν και το θέμα της δασκάλας, 
απουσίαζε ο γιατρός του νοσοκομείου και 
ήμουν επιτροπή εγώ με τον Κιούση. Ρώτησα 
τον γραμματέα της επιτροπής (ήταν ο ίδιος 
γραμματέας της επιθεώρησης), σε ποιο σχο-
λείο υπηρετούσε η δασκάλα. Μου απάντησε 
πως ήταν σε μονοθέσιο σχολείο στην περιοχή 
της Κοντοβάζαινας. Και τι θα γίνουν τα παιδιά 
χωρίς δασκάλα λέω; Καμία απάντηση.

Εγώ δεν υπογράφω απαντάω στον Κιού-
ση (που προσπαθούσε να με πείσει), μέχρι 
να πάει αντικαταστάτης. 

Αυτή την απάντηση έδωσα και στον 
κ. βουλευτή που μου τηλεφώνησε, υπο-
γραμμίζοντας του πως εγώ δεν μπορώ να 
κλείσω ένα σχολείο με την υπογραφή μου. 
Με καλημέρισε και έκλεισε το τηλέφωνο. 

Τότε δεν ήταν θεσμοθετημένα η μητρό-
τητα, ο θηλασμός και γενικά το κοινωνικό 
κράτος, όπως σήμερα. Σκεφτόμουνα τις 
Σερβαίες μανάδες που έπαιρναν τα παιδιά 
στο χωράφι και τα θήλαζαν στο διάλειμμα 
του σκαψίματος. Δεν εννοώ, προς Θεού, 
να γυρίσουμε πάλι σε εκείνη την εποχή 
και μάλιστα τώρα που είμαι παιδίατρος και 
παροτρύνω τον μητρικό θηλασμό.

 Όλα αυτά τα θυμήθηκα γιατί πριν 1 χρόνο 
ήρθε στο ιατρείο μου στις 9 το πρωί ένα 
ζευγάρι καθηγητών με το 6χρονο παιδάκι 
τους που είχε πυρετό. Μου είπαν πως είχαν 
μάθημα αλλά τηλεφώνησαν στο Γυμνασι-
άρχη πως θα απουσιάσουν γιατί θα πάνε 
το παιδί στο γιατρό. 

Οι μαθητές σας, τους λέω, θα παίζουν στο 
προαύλιο και θα ενοχλούν και αυτούς που 
κάνουν μάθημα. 

Τι μας ενδιαφέρει αυτό γιατρέ, μου λένε, 
εμείς έχουμε το παιδί μας με πυρετό. Εκνευ-
ρίστηκα πάρα πολύ από την ανευθυνότητά 
τους και τους αποπήρα, λέγοντας τους 
ότι μπορούσε να έρθει ο ένας ή να μου 
τηλεφωνήσουν να έρθουν πιο νωρίς και να 
χάσουν μόνο μια ώρα μάθημα τα παιδιά. 
Είδα το παιδί, τους είπα τι πρέπει να κάνουν, 
δεν έκοψα ούτε το χαρτάκι της εντολής και 
τους παρακάλεσα να μην ξανάρθουν στο 
ιατρείο μου. 

Βέβαια δεν δέχτηκα τηλεφώνημα βου-
λευτή γι αυτή μου την ενέργεια... αλλά και 
τώρα που δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος 
καυτηριάζω τη νοοτροπία του κόσμου που 
πηγαίνει στο βουλευτή για να λύσει τα προ-
βλήματά του και όχι στις αρμόδιες Αρχές.

Πότε η δημοκρατία μας θα βαθύνει; 
Πότε θα ωριμάσει ο λαός;

Αγροτικός γιατρός Σέρβου, 1968.Αγροτικός γιατρός Σέρβου, 1968.
Στάθη ΔάραΣτάθη Δάρα

Ήταν Παρασκευή πρωί, τον Οκτώ-
βρη του 1968 και ως αγροτικός 
γιατρός του χωριού θα έκανα 

την καθιερωμένη επίσκεψη στα κάτω χωριά, 
Σαρακίνι-Μπουγιάτι. Πέρασα λοιπόν με το 
αυτοκίνητό μου από το Σαρακίνι χωρίς να 
σταματήσω, διότι θα έβλεπα τους αρρώ-
στους στην επιστροφή και συνέχισα για το 
Μπουγιάτι. Εκεί στο διάσελο, ανάμεσα Σα-
ρακίνι-Μπουγιάτι, αντάμωσα μια ηλικιωμένη 
γυναίκα (γριά θα την έλεγα) με ένα κασμά 
στην πλάτη. Μέριασε λίγο να περάσω, έκοψα 
και εγώ ταχύτητα -σχεδόν σταμάτησα- και 
την καλημέρισα.

-Καλημέρα, μου είπε και αυτή. 
-Ποιος είσαι του λόγου σου;
-Είμαι ο αγροτικός γιατρός από του 

Σέρβου, της απάντησα και πάω στου 
Μπουγιάτι να δω τους αρρώστους.

-Ώρα καλή νάχεις, μου λέει, και συνέχισε 
αυτή το δρόμο της και εγώ το δικό μου.
Έφτασα στο χωριό και πήγα στο σπίτι του 

μακαρίτη Μπαρμπα-Νικόλα Χαρόπου-
λου, που ήταν μαζεμένοι 5-6 νοματαίοι και 
με περίμεναν, αφού ήξεραν ότι θα πήγαινα 
αυτή την ημέρα. Η Σταυρούλα (η κόρη του 
μπάρμπα-Νικόλα) μου έφτιαξε καφέ και 
μου είπε στα γρήγορα «τα νέα του χωριού 
της εβδομάδας». Σε κάποια στιγμή βλέπω και 
τη Λεμονιά (τη μάνα της Σταυρούλας), με 
μαύρα ρούχα και μαντίλι στο κεφάλι. Με την 
εμφάνιση αυτή δεν μπορούσε κανείς εύκολα 
να υπολογίσει την ηλικία της. Μου έμοιαζε 
60-70 χρονών. Γρήγορα κατάλαβα πως η 
Λεμονιά ήταν η γριά που συνάντησα πριν 
λίγο στο διάσελο, με τον κασμά στην πλάτη.

-Ε, εσύ τι θες εδώ! της λέω. Τώρα δεν 
σε συνάντησα που πήγαινες στο χω-
ράφι;

-Γύρισα πίσω γιατρέ μου, να με ιδείς 
αν είμαι καλά, για να πάω να σκάψω.
Δεν χρειάστηκε να πω πολλά, την είδα, της 

μέτρησα την πίεση και της είπα:
-Είσαι πολύ καλά, πήγανε να συνεχί-

σεις τη δουλειά σου. 
Και τη ρώτησα: 
-Αν δεν με συναντούσες δεν θα έσκα-

βες τώρα;
- Θάσκαβα, μου λέει.... αλλά αφού 

ήρθες….
Ήθελε φαίνεται η Λεμονιά την πιστοποί-

ηση της καλής της υγείας με ...τη βούλα του 
γιατρού! Νοοτροπία και αντίληψη των κα-
τοίκων των χωριών εκείνης της εποχής. Και 
να σκεφθεί κανείς πως οι δυνατότητες του 
αγροτικού γιατρού τότε ήσαν ελάχιστες που 
εκτός από την κλινική εξέταση και μια πίεση, 
καμιά εργαστηριακή εξέταση δεν μπορούσε 
να κάνει ούτε τις ποιό βασικές για ένα ηλικι-
ωμένο άτομο (ουρία, σάκχαρο, χοληστερίνη 
κλπ). Τελείωσα την επίσκεψη και γύρισα στο 
χωριό με πολλές σκέψεις και την ερώτηση της 
Λεμονιάς να στριφογυρίζει στο μυαλό μου:
Είμαι καλά γιατρέ μου να πάω να 

σκάψω;

Μπορούμε να ονειρευόμαστε
-Ελένης Θ. Τρουπή-Burillon 
 
Μπορούμε ακόμη να ονειρευόμαστε…
Να απλώνουμε τα μάτια μας για να 
στεγνώσουν πάνω από το Αιγαίο, 
να κοιμόμαστε στα λευκά σεντόνια του 

Ολύμπου
να ερωτευόμαστε στις κοιλάδες του 

Πάνα.
Μπορούμε ακόμη να ονειρευόμαστε.
Έχουμε τον Δία, άσπρο ταύρο για Άτι,
την Περσεφόνη για ξορκίστρα του 

κακού,
την Αφροδίτη για παραμυθού πλανεύ-

τρα.
Μπορούμε ακόμη να ονειρευόμαστε.
Χαράζουμε με το νυστέρι του μύθου
τα όνειρά μας 
πάνω στον χαλκό της ελληνικής γης.

Βρυξέλλες, Γενάρης 2017
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Ο Ανεμιστός  (Βουνό στα ανατολικά του χωριού Σέρβου)
Χ. Αθ. Μαραγκός, Υποστράτηγος ε.α.

Η λέξη Ανεμιστός 
αντ ιπροσώπευε 
αυτό που πράγματι 
ήταν το Βουνό.
Τα ρεύματα του 

αέρα εκμεταλλεύ-
ονταν  και οι αετοί 

που φωλιασμένοι στα βράχια του βουνού,  
σαν εξαιρετικοί ανεμοπόροι, πετούσαν άκο-
πα πάνω από το οροπέδιο και επισκοπούσαν 
την γύρω περιοχή.
Στη  μέση της δυτικής πλευράς του Βουνού 

στα 1300 μέτρα  η Ορνόβρυση,
Ο Ανεμιστός και η Ορνόβρυση δεν προσ-

διορίζουν μόνο το ειδυλλιακό τοπίο του 
ξεχωριστού βουνού, αλλά σε συνδυασμό με 
τον Πηλό, τον Αρτοζήνο, το Λαφοβούνι, το 
Πετροκόπου, του Βασιλιά τ’ αλώνι και άλλα 
συναφή τοπωνύμια, οροθετούν την ταυτό-
τητα των προγόνων μας για χιλιάδες χρόνια. 

Το Χαλασμένο Βουνό
Θέση.

Ανατολικά του χωριού στις 148  μοίρες 
και σε απόσταση  πέντε χλμ βρίσκεται το 
Χαλασμένο Βουνό. Παρατηρούμε ότι είναι 
το ψηλότερο σημείο της περιοχής, αποτελεί 
την μεγαλύτερη παραφυάδα του Μαινάλου 
δυτικά με ευρεία περιμετρική ορατότητα. 
Από ύψους 1367 μέτρων, ογκούμενο σχε-
δόν ανεξάρτητα, στο κέντρο της Γορτυνίας 
εποπτεύει έναν μοναδικό ορίζοντα, πολύ 
μακράν των ορίων της Πελοποννήσου. 
Με καλές συνθήκες ορατότητας, παρατη-

ρεί το Παναχαϊκό, τα Αροάνια, τον Χελμό, 
την Κυλλήνη, το Μαίναλο, τον Πάρνωνα  
…χάνεται στα Ακαρνανικά όρη και σβήνει  
μακριά στο Ιόνιο πέλαγος. 
Το χαλασμένο Βουνό του Μαινάλου έχει 

μια ομαλή ελλειψοειδή επιφάνεια, καλύπτε-
ται από θάμνους και στο μέσον περίπου της 
δυτικής πλευράς στα 1300 μέτρα υπάρχει μια 
πηγή νερού, ένα κεφαλόβρυσο που σήμερα 
υδροδοτεί σχεδόν ολόκληρη την Ηραία. 
Είναι βατό και το μεγαλύτερο μέρος της 
ανατολικής πλευράς καλλιεργήσιμο.

Όνομα
Το βουνό ονομάζοταν Ανεμιστός. Σήμερα 

έτσι αποκαλείται η κορυφή του. Η λέξη Ανε-
μιστός αντιπροσώπευε αυτό που πράγματι 
ήταν το Βουνό. Ο Αρτοζήνος κι ο Ανεμιστός 
στα άκρα του οροπεδίου ανέμιζαν το χιόνι 
τον χειμώνα το έκαναν ανάλαφρο και προ-
στάτευε την «θεϊκή»  ζουλίτσα από τους 
παγετούς, ενίσχυε την παραγωγή, ώστε για 
χιλιάδες χρόνια το οροπέδιο να παραμένει 
ο σιτοβολώνας θεών και ανθρώπων 1.  
Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τα Βαρ-

δούσια της Φωκίδας που στη αρχαιότητα    
λεγόταν Ανεμιστός. 

Το Οροπέδιο, το χωριό. 
Βορειοανατολικά του βουνού υπήρχε το 

χωριό Αρτοζήνος. Η πορεία του χωριού 
χαρακτηρίζεται από μεγάλα ιστορικά γε-
γονότα.  Αρχαίος επικοινωνιακός σταθμός  
με μεγάλη αναγκαιότητα στα χρόνια ακμής 
της Ολυμπίας ενδιάμεσος με Οστρακίνα και 
Ορχομενό διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο..
Μετά την ειδωλολατρία ο ναός του Προ-

φήτη Ηλία, στην κορυφή του Αρτοζήνου, πα-
ρέμεινε φάρος της χριστιανικής θρησκείας. 
Από τον 12ον μ.Χ. αιώνα δέχεται, κατοικείται 
από πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και κυρί-
ως της  αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, 
της Σαμψούντας, της Κερασούντας αλλά και 
από την Κωνσταντινούπολη.
Το Βουνό  υπέρκειται μιας περιοχής που 

περικλείεται από το Λαγκαδινό ποτάμι, τον 
Λούσιο, τον Αλφειό και τον Λάδωνα και στη-
ρίζει ένα εύφορο, ειδυλλιακό οροπέδιο του 
Αρτοζήνου, στον χώρο όπου από το 1300 
περίπου ήκμασε το ομώνυμο χωριό που 
όπως προκύπτει από διάφορες απογραφές 
το 1450, ήταν το ορεινότερο και ένα από 
τα μεγαλύτερα χωριά της Πελοποννήσου. 
Στα 1200 μέτρα στο  οροπέδιο με ανά-

γλυφο μερικών δεκάδων μέτρων γηλόφων 
και χαραδρώσεων με ομαλές πλαγιές καλ-
λιεργούμενες καθ’  όλην την επιφάνεια, με 
πολλά σπίτια στις ράχες και τις απάνεμες 
πλαγιές, με πέντε βυζαντινές εκκλησίες και 
πέντε κεφαλόβρυσα και περισσότερα από 
εκατό αλώνια σημαντικό ενοριακό χωριό 

της Αρχιεπισκοπής Δημητσάνης και του καζά 
Καρύταινας ήταν ο Αρτοζήνος.
Ήκμασε στα χρόνια του Δεσποτάτου του 

Μυστρά.
Ακολουθεί η πρώτη Τουρκοκρατία (1460-

1685 μ.Χ.) και Ενετοκρατία (1685-1715 μ.Χ. )  
χωρίς ουσιώδεις μεταβολές από τα συμβαί-
νοντα και στην υπόλοιπη χώρα.

 Στα  διάφορα δικαιοπρακτικά έγγραφα 
των μονών Αιμυαλών και Τιμίου Ιωάννου 
Προδρόμου, αναφέρονται επώνυμα κα-
τοίκων του χωριού, που υπήρχαν πριν την 
Επανάσταση, στην ευρύτερη περιοχή Δημη-
τσάνης, όπως :
Οι Βελησάριοι,  Οι Γαβράδες , Οι  Δαραίοι, 

Νταραίοι  η Ταραίοι,  Οι Δημαίοι, Οι  Δημό-
πουλοι,  Οι  Ζαχαραίοι, Ζαχαρόπουλοι,  Οι 
Ηλιόπουλοι,  Λιόπουλοι,  Οι Κακαβαίοι, Οι 
Κατσουλαίοι,  Οι Κωνστάντιοι, Οι Μαρα-
γκαίοι,  Οι Μπουντούρηδες ,  Οι  Στρικαίοι, 
Στρικλαίοι, Στριγκαίοι ,  Οι Τερζήδες, Οι Τζα-
ντηλαίοι, Οι  Φίληδες,  Οι  Χειμωναίοι . . .    
Μερικές από τις παραπάνω οικογένειες 

υπήρξαν κάτοικοι του Αρτοζήνου.
Στην δεύτερη Τουρκοκρατία (1715-1821 μ. 

Χ.) η κατάσταση ήταν διαφορετική.
Ορλωφικά 

Η επιτυχία της Ρωσίας στον πρώτο Α΄ 
Ρωσοτουρκικό πόλεμο το 1768 έδωσε ελπί-
δες στο σκλαβωμένο γένος που πίστεψε ότι 
η απελευθέρωση της χώρας ήταν ζήτημα 
ολίγου χρόνου.   
Ακόμη τούτην άνοιξη  ραγιάδες, ρα-

γιάδες
τούτο το καλοκαίρι όσο να ρθεί ο Μό-

σκοβος
να φέρει το σεφέρι Μοριά και Ρούμελη.  .
Κακή σχεδίαση, απρογραμμάτιστη και 

ασυντόνιστη εκτέλεση από  αμφότερα τα 
μέρη, είχε σαν αποτέλεσμα την αποτυχία 
της επανάστασης.
Τα μέτρα καταστολής των Τούρκων στον 

υπόδουλο ραγιά υπήρξαν απάνθρωπα.
Με την βοήθεια πολυάριθμων Αλβανών 

που έφεραν στην Πελοπόννησο  για εννέα 
ολόκληρα χρόνια, το αποτέλεσμα υπήρξε 
οδυνηρό. Μοίρα Δουλτσινιωτών κατέστησε 
την Γορτυνία:  φρικαλέαν έρημον πλήρη 
τέφρας και νεκρών2. 
Όσοι γλύτωσαν την σφαγή,  είτε πουλή-

θηκαν ως δούλοι στην Μπαμπαριά, είτε 
έγιναν πρόσφυγες ή μετοίκησαν στα νησιά, 
στην Μικρά Ασία, στην Αζοφική στην Μαύ-
ρη θάλασσα, στον Πόντο, είτε κατέφυγαν 
στα δυσπρόσιτα βουνά στις σπηλιές και τα 
φαράγγια 3.
Πολλοί κατέφυγαν στην Ύδρα, στις Σπέ-

τσες, στις Κυκλάδες, στα νησιά του Αιγαίου, 
στη Σάμο. Στην  Ζάκυνθο 8.000 πρόσφυγες  
αποκαλούντο Ζάκυνθο - Μοραΐτες.  Άλλοι 
έφυγαν για την Μινόρκα, στα παράλια του 
Αδρία, στην Νάπολη, στην Ακουίλα, στην 
Τεργέστη. 

Σπουδαία   υπήρξε η μετανάστευση των 
Ελλήνων στη Ρωσία μετά την υπογραφή της 
συνθήκης Καιναρτζή.
Στην Αζοφική κτίστηκε από τους Έλληνες 

η Μαριανούπολη και άλλα είκοσι χωριά.
Πόλη εξ ολοκλήρου ελληνική έγινε η Μπα-

λακλαβά. Δια διατάγματος της 27 Μαίου 
1794 ιδρύετε η Οδησσός.
Σε λίγα χρόνια 40.000 Πελοποννήσιοι 

αποίκησαν εις τας γαίας του Καραοσμάνο-
γλου στην Μικρά Ασία.
Από τις 300.000 που ήταν ο πληθυσμός 

της Πελοποννήσου μετά τα ορλωφικά έμει-
ναν λιγότεροι από 200.000 
Στα ορλωφικά Σερβαίοι διωκόμενοι κατέ-

φυγαν στη Λακωνία όπου στη βορειοδυτική 
πλευρά του Ταυγέτου ίδρυσαν τα Σερβαίικα. 
Μάλιστα σε έγγραφο στα Γενικά Αρχεία του 

Κράτους, του Διοικητού της Μάνης διαπι-
στώνεται ότι οι Σερβαίοι πλήρωσαν φόρους 
για την μετακίνηση των κατοίκων όπως 
προβλεπόταν. Αναφέρει το σχετικό έγγραφο: 
“Ελαβα από τους Σερβαίους το χαράτζι τους 
και το μαχτό τους, ριάλια πεντήκοντα οκτώ, 
γραφή νούμερο 18 και εξώφλησαν την μπα-
ριό χρονιά και τους έδωσε τον τεσκερέ μου 
βουλωμένον με την βούλα την αφεντική. 
1781 Ιουλίου 14, Σκαρδαμούλα. Μιχάλμπεης 
Τρουπάκης Πάσογου”.
Πεντακόσια μέτρα νότια του χωριού 

κοντά στο φαράγγι του Λουκά  σήμερα βρί-
σκεται το μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής.
Ανατολικά η κοιλάδα του Ευρώτα.
Νότια ο Ταύγετος. Σε απόσταση είκοσι 

χιλιομέτρων και υψόμετρο 2405 μέτρα 
προβάλλονται οι κορυφές του. 

Η Καταστροφή
Εκτός από τα Λατζαίκα, του 14ου αιώνα,  

τα Σερβαίκα και τα Αρτοζηναίκα  που ίδρυ-
σαν οι Σερβαίοι και Αρτοζηναίοι μετά το 
1770, οικογένειες των Δαραίων, Δημαίων, 
Ζαχαραίων, Κατσιαπαίων,  Μαραγκαίων, 
Μουζακαίων, Μποραίων, Μπουντουραίων, 
Μπουταίων, Στριγγλαίων, Τσιαμαίων, Τσου-
καλαίων ίδρυσαν, η έχουν κάποια σχέση  και 
αυτοί με τους ομώνυμους οικισμούς που 
υπάρχουν στην Γορτυνία στην Ηλεία και 
στην Αχαΐα.
Μερικοί παρέμειναν κρυπτόμενοι στις 

σπηλιές της περιοχής
Κατακαημένος ονομάσθηκε ο Μοριάς.
Τότε ξεκληρίστηκε ο Αρτοζήνος. Τότε  κα-

τασκάφτηκε συθέμελα.
Ήταν τόσο μεγάλη η καταστροφή που όλα 

έγιναν στάχτη.
Χάθηκαν και οι πέτρες από τα σπίτια. 

Ούτε ένα αγκωνάρι από κάποιο τοίχο. Ούτε 
ένα κεραμίδι από κάποια στέγη. Ούτε μια 
κουκουβάγια.
Η απόλυτη ερημιά.
Μόνο το ερείπιο του Άγιο-Δημήτρη, στο 

κέντρο του χωριού, ήταν εκείνο που οδήγη-
σε τον Τσαντήλη τον περασμένο αιώνα στο 
ξαναχτίσιμο της εκκλησιάς.
Μια πλάκα εντοιχισμένη στην ανατολική 

πλευρά αναγράφει ότι ο Ναός καταστράφη-
κε επί τουρκοκρατίας . . 
Είναι η σημαντικότερη ιστορία του Αρ-

τοζήνου.

Καταστράφηκε  ολοσχερώς την δεκαετία 
1769-1779.
Συνεργασία Τούρκων και Ελλήνων
Οι  Αλβανοί  αφού  διέπραξαν φρικαλεό-

τητες και κακουργήματα και εξάντλησαν την 
μανία τους στους Έλληνες ρημάζοντας τον 
τόπο για εννιά χρόνια 1770 με 1779  αποφά-
σισαν τέλος να μείνουν στην Πελοπόννησο. 
Αυτή η κατάσταση όμως δεν συνέφερε  στην 
Πύλη γιατί  άρχισαν να παρενοχλούν και 
τους Τούρκους.
Οι Τούρκοι και η Μοραΐτικη κλεφτουριά 

κινήθηκαν εναντίον τους. 
Να κάνουμε το ένα μας και τούρκοι και 

ραγιάδες
τον τόπο να παστρέψουμε απ’ τους 

αρβανιτάδες.
Οι Αλβανοί οχυρώθηκαν στην Τρίπολη.
Ο  Χασάν Πασάς τους έτρεψε σε φυγή.

Μια πυραμίδα από 4.000 κεφάλια κτισμέ-
να στην Τρίπολη διατηρήθηκε μέχρι το 1806.
Μέχρι τότε που άρχισε ο διωγμός των 

κλεφτών.
Ησύχασε η Πελοπόννησος . . . 

Φύτρωσαν πάλι τα μελέγια στις πλαγιές, 
μύρισε ρίγανη, θυμάρι. Ακούστηκε ο πετρο-
κότσυφας, το κελάηδημα της πέρδικας.
Ήρθαν πάλι οι αετοί.
Μερικοί από τους επιζήσαντες ξαναγύρι-

σαν πίσω στο χωριό.
Ξαναγύρισαν από τα Σερβαίκα, τα Αρτο-

ζηναίκα. Βγήκαν από τις σπηλιές.
Για μεγαλύτερη ασφάλεια εγκαταστάθη-

καν στου Σέρβου.
Στα χωράφια Βρήκαν άλλους ιδιοκτήτες.
Έγινε διαφιλονικούμενη περιοχή ο Αρτο-

ζήνος, από τους καταπατητές, τους άρπαγες. 
Μια κατάσταση προστριβών που επεκράτη-
σε μέχρι την επανάσταση.
Μέχρι να γίνουν κύριοι της  περιοχής οι 

Σερβαίοι.
Εποίκηση οπλαρχηγών, συνέπειες 
Μέχρι να φέρουν οι Δεληγιανναίοι, οι Πλα-

πουταίοι τους οπλαρχηγούς τους και να τους 
εγκαταστήσουν για λόγους ασφαλείας στην 
περιοχή με κτήματα και περιουσία.
Έφεραν τους καλαβρυτινούς, τους λυκου-

ριώτες, τους αχαγιώτες, από του Γκέρμεσι, 
από την Καυκαριά . . . 
Παρά  τις πολεμικές απώλειες κατά την 

επανάσταση μετά την απελευθέρωση ο 
πληθυσμός των χωριών της περιοχής δι-
πλασιάστηκε.
Επανέκαμψαν και απόγονοι των κυνηγη-

μένων, καταδιωκομένων κατά τα ορλωφικά. 
Από τα Αρτοζηναίκα, τα Σερβαίκα.
Επηρέασαν τα χωριά, έδωσαν καινούργιες 

ονομασίες στα χωράφια τους.
Έδωσαν δικά τους τοπωνύμια στα βουνά, 

στα ρέματα, στις βρύσες.
Ακούγονται ακόμη και σήμερα,  η Γκούρα, 

η Σφυρίδα, του Μπαμπιώτη, του Μαζαράκη, 
το Χαλασμένο Βουνό . . . . . .
Λόγω αγνοίας άλλαξαν ονομασίες χιλιά-

δων χρόνων, ονομασίες μεγάλης ιστορικής 
σημασίας.
Ο πρώτος δήμος που συνεστήθη, με έδρα 

το Παλούμπα ονομάστηκε Δήμος Λυκουρίας. 
Άσχετη  με την περιοχή η Λυκουρία αφού 
πρόκειται για Καλαβρυτινή πόλη.
Το γειτονικό της Λυκουρίας, ρουμανικής 

προελεύσεως τοπωνύμιο Γκούρα, δόθηκε 
στο ειδυλλιακό φαράγγι που πηγάζει από 
τον Αρτοζήνο, κει που οι νύμφες Αγνώ, 
Θεισόα και Νέδα, απέκρυψαν με εντολή της 
Ρέας τον νεογέννητο θεό. 
Από τον ίδιο χώρο προέρχεται  και η Σφυ-

ρίδα. Ο μικρός οικισμός των Σιμωταίων που 
σε απογραφές του 1700 αναφέρεται μαζί με 
τον Αρτοζήνο και εντοπίζεται στον μεταξύ 
της Μακριαρράχης και Βίγλας χώρο μαζί 
με τον νότια ευρισκόμενο χείμαρρο, πήραν 
ονομασίες μοναστηριών της Αχαΐας, την 
Σφυρίδα, το Μπαμπιώτη. . . 
Μαζαράκη ονομάστηκε το κεφαλόβρυσο, 

των αετών, η βρύση της πετροπέρδικας, η 
ορνόβρυση του Ανεμιστού. Χωριά με το ίδιο 
όνομα υπάρχουν στην Ηλεία και στην Αχαΐα.
Από τα Σερβαίκα έρχεται η μετονομασία 

του Χαλασμένου Βουνού.
Τα Σερβαίκα που ίδρυσαν στη Λακωνία 

οι καταδιωκόμενοι Σερβαίοι, έχουν άμεση 
σχέση με το Χαλασμένο Βουνό του Ταυγέτου.
Κοινό σημείο αναφοράς ο Ταΰγετος τόσο 

για τα Σερβαίκα όσο και για τον Ανεμιστό.
Η προβολή του στον μακρινό ορίζοντα, η 

μορφή του το ύψος του το παράστημα του 
ενέπνεε δέος, περηφάνια.
Από τον Ανεμιστό το  θέαμα του Ταύγετου,  



A ρ τ ο ζ ή ν ο ς 7Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2016



είναι φανταστικό.
Αλλοιωμένες, θαμπές, σαν νησίδες στην 

μακρινή θάλασσα, προβάλλονται οι τρεις 
κορυφές του μεγαλύτερου όρους της Πε-
λοποννήσου.
Η βορειότερη με την πεπλατυσμένη κο-

ρυφή είναι η Μαδάρα
Δυτικότερα  στο κέντρο  με το τριγωνικό, 

πυραμοειδές σχήμα της και το μεγαλύτερο 
ύψος της στην κατεύθυνση των 160 μοιρών, 

στα 2405 μέτρα και απόσταση 83 χλμ.  είναι 
η κορυφή Προφήτης Ηλίας.
Η Τρίτη η νοτιότερη είναι το Χαλασμένο 

βουνό.
Μετά την αποκατάσταση της ηρεμίας και 

την  επάνοδο των καταδιωκομένων στου 
Σέρβου το όνομα της τρίτης κορυφής του 
Ταυγέτου έδωσαν στον Ανεμιστό.
Για να τους θυμίζει τον Ταύγετο, την περη-

φάνια, την υπεροχή

Την παλιά ονομασία  Ανεμιστός  κράτησε η 
κορυφή του, για να φωλιάζουν οι σταυραετοί 
και να κελαηδούν οι πετροπέρδικες . . . 

1   Ο ρόλος του Ανεμιστού και του Αρτοζήνου στο 
οροπέδιο  ίδιος με τους σημερινούς ανεμομίκτες. 
Ο ανεμομίκτης στέλνει τον θερμό αέρα που βρίσκεται 

πολύ πάνω από την κόμη των δένδρων προς το έδα-
φος όπου βρίσκεται ο ψυχρός αέρας (ο ψυχρός αέρας 
είναι βαρύτερος από το θερμό) και τους αναμιγνύει, με 
αποτέλεσμα την άνοδο της μέσης θερμοκρασίας του 

αέρα που βρίσκεται κοντά στο έδαφος και γύρω από 
την κόμη των δένδρων. Ο υψηλά ευρισκόμενος αέρας 
θερμαίνεται κατά την διάρκεια της ημέρας μόλις βρα-
διάσει ο αέρας πάνω από την επιφάνεια του εδάφους 
που θερμάνθηκε κατά την διάρκεια της ημέρας ψύχεται 
καθώς η θερμότητα ανταλλάσσεται μ’ αυτήν του εδά-
φους. Καθώς η ανταλλαγή θερμότητας συνεχίζεται το 
στρώμα του ψυχρού αέρα κοντά στο έδαφος αυξάνει 
σε ύψος αλλά ο πυκνότερος και ψυχρότερος αέρας 
βρίσκεται κοντά στο έδαφος.

2    Π. Μ. Κοντογιάννη, Οι Έλληνες κατά τον πρώτον 
επί Αικατερίνης Β’ Ρωσσοτουρκικόν  πόλεμον (1768 – 
1774), ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1903,  σ. 361

3   Του Αυτού,  σ. 369

                             ΣΕΡΒΑΙΟΙ ΣΤΗ  ΝΕΑ ΔΑΦΝΗ         Γράφει ο Γιάννης Κ. Μπόρας

Στο  προηγούμενο 
φύλλο του «Αρτοζήνου» 
έγραψα για την παλιά 
Δάφνη και τους Σερβαί-
ους που έζησαν εκεί. Στο 
σημερινό άρθρο θα ανα-
φερθώ στη Νέα Δάφνη 
και σε όσα σχετίζονται 
με το χωριό μας και τους 
πατριώτες.

Στην κοιλάδα που ρέει ο Λάδωνας ποταμός 
και στο 95ο χλμ της Εθνικής Οδού Τριπό-
λεως-Πύργου, αμέσως μετά το συνοικισμό 
Δωδεκάμετρο της τέως κοινότητας Χώρας, 
βρίσκεται ο συνοικισμός Νέας Δάφνης, της 
τέως κοινότητας Νεοχωρίου. Η Νέα Δάφνη 
εκτείνεται εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού και 
σε μήκος πάνω από ένα χιλιόμετρο. Αμέσως 
μετά από αυτήν βρίσκεται ο ειδυλλιακός 
συνοικισμός Μπερτσιά και στην συνέχεια η 
περιοχή «Κουκλαμά».
Περνώντας από την εκεί γέφυρα του 

Λάδωνα και σε απόσταση περίπου 1 χι-
λιομέτρου συναντάει κανείς το κτήμα των 
αείμνηστων Φώτη Αν. Σχίζα και του γιού του 
ιερέα  Αναστασίου (Παππα-Αναστάση) από 
του Σέρβου, που υπήρχε μέσα αγροικία και 
ο γνωστός  νερόμυλος.

Οι Μποραίοι από του Σέρβου 
στη Δάφνη.

Η Νέα Δάφνη με την σημερινή της μορφή, 
είναι δημιούργημα των τελευταίων 60 ετών. 
Πριν εκεί ήταν περίπου δέκα οικίες, μεταξύ 
αυτών και εκείνες των Μποραίων (απογόνων 
των αδελφών Ηλία και Αποστόλου Ιωάννου 
Μπόρα), που είχαν χτίσει μαστόροι από του 
Σέρβου,  με ποταμόπετρες  που είχε μετα-
φέρει ο Λάδωνας. Ήταν μικρές διώροφες 
κατοικίες (βρίσκονταν δίπλα στον αμαξιτό 
δρόμο -Εθνική Οδός-) με ισόγειο (κατώι 
για τα ζώα), χαγιάτι που στήριζαν ξύλινες 
δίμετρες κολόνες και δοκάρια και ανώγειο 
δυο δωματίων.  Οι άλλες οικίες ήταν χαμό-
γειες (χαμοκέλες) και ήσαν διάσπαρτες σε 
μεγάλη απόσταση η μια από την άλλη και 
μερικές σε μεγάλη απόσταση και από τον 
αμαξιτό δρόμο.
Οι Μποραίοι κτηνοτρόφοι από του Σέρ-

βου, ξεχειμώνιαζαν στην περιοχή αυτή 
(γνωστή και με την ονομασία Ντελαλή-

Κάμπος) από την εποχή της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Αυτό συνάγεται και από 
το ότι τα πρώτα ξαδέλφια Ιωάννης Ηλία 
Μπόρας  (Μπορόγιαννης)  (1866-1949) 
και Ιωάννης Αποστόλου Μπόρας (Νουσό-
γιαννης) (1871-1951) ήσαν κάτοχοι όμορων 
κτημάτων με εμπράγματα δικαιώματα ενός 
κτήματος σε βάρος του άλλου, όπως αυτά 
του “περιπτέρου” (ιδιοκτησία δένδρου και 
ιδίως ελιάς που βρίσκετε σε κτήμα άλλου). 
Η κτηματική περιουσία που κατείχαν, ήταν 
για τα δεδομένα της περιοχής μεγάλη με 
χωράφια τόσο στον κάμπο, (ποτιστικά) 
όσο και στις πλαγιές, συνεχόμενα αυτού 
(ξερικά). Τα καλοκαίρια, όταν οι Μποραί-
οι ξεκαλοκαίριαζαν στου Σέρβου, το οποίο 
απείχε σε δρόμο πέντε τουλάχιστον ωρών 
με τα πόδια, τα ποτιστικά χωράφια τα 
καλλιεργούσαν με καλαμπόκια κτλ ντόπιοι 
(από την Παλαιά Δάφνη) που τους είχαν 
ως “σέμπρους” (μισιακά). Μετά τον 2ο 
Παγκόσμιο Πόλεμο οι Μποραίοι έπαυσαν 
να ανεβοκατεβαίνουν του Σέρβου, με μόνη 
εξαίρεση τον Κώστα Ι. Μπόρα που εξακο-
λούθησε να ανεβοκατεβαίνει μέχρι το 1972.

Καλλιέργεια της περιοχής.
Τα οργώματα στην περιοχή γίνονταν με μο-

νόφτερα αλέτρια που έσερναν βόδια. Μετά 
το 1956 αυτό άρχισε να γίνεται με γεωργικούς 
ελκυστήρες (τρακτέρ). Τότε εμφανίστηκαν 
κατά διαστήματα νέες καλλιέργειες, είτε σε 
μικρότερη έκταση (αραχίδες, κηπευτικά) είτε 
σε μεγαλύτερη (ρύζι, βαμβάκι). Στον κάμπο 
(ποτιστικά) επεκτάθηκε η καλλιέργεια ιδίως 
πορτοκαλιάς ενώ σε αυτά τα ξερικά αυτή της 
ελιάς (ποικιλία χωραΐτικη).

Ανάπτυξη της Νέας Δάφνης και 
ο ρόλος των Σερβαίων.

Από το 1956 έχουμε την μετακίνηση των 
κατοίκων από την Παλαιά Δάφνη στην Νέα 
Δάφνη, όπου έγινε ανοικοδόμηση Δημοτικού 
Σχολείου, Ι. Ναού, αποθήκης συνεταιρισμού 
(Γ.Π.Σ.) και  κατασκευή έργων υποδομής, 
όπως η αντικατάσταση του απλού αρδευτικού 
καναλιού σε τσιμεντένιο και η διάνοιξη αγρο-
τικών οδών και έργων κοινωνικής ωφελείας 
(ηλεκτρισμού και τηλεφωνίας).
Στην ανάπτυξη της περιοχής της Ν. Δάφνης 

και Μπερτσιάς πρωτεργάτης ήταν ο Ηλίας 
Πέτρου Μπόρας, τόσο υπό την ιδιότητα του 
ως αγρότη με ειδική παιδεία, όσο και ως 
Προέδρου της κοινότητας Νεοχωρίου.
Σήμερα, ακολουθώντας την πορεία από Δω-

δεκάμετρο προς Κουκλαμά, θα συναντήσουμε 
πρώτα τις κατοικίες των απογόνων του Μπο-
ρόγιαννη και του Νουσσόγιαννη. Στην Μπερ-
τσιά υπάρχει και κατοικία του Δημήτριου Π. 
Ρουσσιά και των απογόνων της Ανδρομάχης 
Παρασκευά Μπόρα. Στου Κουκλαμά υπάρ-
χει η οικία του Ηλία Δημ. Παρασκευόπου-
λου (εγγονός του Σαμαρολιά). Εκεί ο Ηλίας, 
δραστήριος σαν τον παππού του, διατηρεί και 
επιχειρήσεις εμπορίας αγροτικών μηχανημά-
των, υγρών καυσίμων κλπ.
Σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριό-

τητες των κατοίκων, επισημαίνεται η λειτουρ-
γία σύγχρονου ελαιοτριβείου στη Δάφνη και 
οινοποιείου στην Μπερτσιά. Πριν λίγα χρόνια 
στην Δάφνη υπήρχε  και άλλο ελαιοτριβείο 
που σήμερα λειτουργεί επιχείρηση εμπορίας 
οικοδομικών και δομικών υλικών, λιπασμά-
των κλπ. από τον Ιωάννη Π. Δαμόπουλο, από 
Ράφτη (αναδεξιμιός μου).

 Στην Δάφνη υπάρχουν και άλλες δραστη-
ριότητες, όπως επιχειρήσεις χωματουργικών 
υλικών, supermarket, μινι- market, κρεοπω-
λείο και μαγαζιά εστίασης (ψησταριά και 
ουζερί).
Στα αρνητικά στοιχεία των τελευταίων 

ετών έχουμε και αυτό της μεταβολής του 
μικροκλίματος, λόγω πτώσης των υδάτων 
του ποταμού, με συνέπεια την καταστροφή 
της παραγωγής των εσπεριδοειδών και στην 
συνέχεια την εγκατάλειψη των καλλιεργειών 
στον κάμπο.

Μπερτσιά.
Επί πλέον στην Μπερτσιά, όπου εδώ και 

πολλές δεκαετίες λειτουργούσε το γνωστό 
κέντρο «Μπερτσιά» (σήμερα καφετέρια-
εστιατόριο), έχουμε την καταστροφή της 
πρόσοψης της γέφυρας από πυρόλιθους, οι 
οποίοι έχουν πιθανώς αποτελέσει τμήμα του 
ιερού του Ασκληπιού. Η καταστροφή αυτή 
έγινε κατά την διάρκεια της διαπλάτυνσης-
ασφαλτόστρωσης της Εθνικής Οδού το 1995. 
Πολλά από τα αιωνόβια πλατάνια έχουν 

ξεραθεί κάτι που πιθανώς οφείλεται σε μό-

λυνση των υδάτων είτε σε άλλη αιτία (ασθέ-
νεια).  Σήμερα, στην κίνηση των αυτοκινήτων,  
υπάρχει παράκαμψη της Μπερτσιάς. Από την 
Μπερτσιά είναι και η φωτογραφία του κειμέ-
νου,  που δείχνει τον αιωνόβιο πλάτανο πάνω 
από τη βρύση.
Παραλειπόμενα:
O Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους, αφιερώθηκε 

στον Άγιο Χαράλαμπο από το τυχαίο γεγο-
νός, ότι η εκχέρσωση της μικρής δασώδους 

έκτασης επί της οποίας αναγέρθηκε ξεκίνη-
σε την ημέρα που τιμάται η μνήμη του (10 
Φεβρουαρίου). Οικοδομήθηκε με μαστό-
ρους από του Σέρβου με πρωτομάστορα 
τον Ιωάννη Ηλία Λιατσόπουλο-Ζευκιλή (που 
στην τουρκική σημαίνει γρήγορος). Μεταξύ 
των δωρητών είναι το ζεύγος Θόδωρου και 
Βάσω Σχίζα και ο δικηγόρος Ηλίας Βασ. 
Λιατσόπουλος (Πελιτζής). Τα εγκαίνια έγι-
ναν από τον μακαριστό επίσκοπο Θεόφιλο, 
με την παρουσία πολλών μελών του Συνδέ-
σμου Σερβαίων που είχαν μεταβεί εκεί με 
πούλμαν. Η συμβολή στην κατασκευή του 
Ναού, των Αποστόλου Ι. Μπόρα (Νούση) 
και του Ηλία Πέτρου Μπόρα ήταν σημα-
ντική. Η ολοκλήρωση (αγιογράφηση) έλαβε 
χώρα με επιμέλεια του Ιερέως Αριστείδη Β. 
Γκάγκα (γαμπρός του Κώστα Μπόρα) κατά 
το χρονικό διάστημα που αντικατέστησε 
τον Ιερέα Βασίλη Δρούλια. (Ο τελευταίος 
απεβίωσε κατά την διάρκεια τελετής θείας 
λειτουργίας στην Τρανή Λάκα).

Ο αιωνόβιος πλάτανος 
στη Μπερτσιά.

Ένα σόι των Σχιζαίων που εξέλειπε                      Γράφει ο Θάνος Δ. Σχίζας

Όπως είναι γνωστό από προφορική παράδοση Γενάρ-
χης των  Σχιζαίων θεωρείται ο Αθανάσιος (Θανασάς), 
ο οποίος υπολογίζεται ότι εγεννήθη μεταξύ των ετών 
1760 και 1770. Είναι γνωστά 4 άρρενα τέκνα του: Ο Νι-
κόλας, οι αγωνιστές του 1821 Ηλίας και Γεώργιος και 
ο Παπαδημήτρης, ο οποίος επίσης έλαβε μέρος στον 
αγώνα του ‘21.

-Οι απόγονοι του Νικολάου (Θανάσης, Πέτρος, Κωστα-
ντάρας, Δημήτριος) και του Ηλία (Θανασάς, Δημήτρης-
Πετρούλιας, Κωνσταντής και Αναστάσιος) παρέμειναν στο 
χωριό και απ’ αυτούς κατάγονται οι σημερινοί Σχιζαίοι.

-Οι απόγονοι του Γεωργίου (Αθανάσιος και Κωνσταντής 
μετοίκησαν πριν από το 1900 στο Καστράκι (Ρένεσι) και 
από αυτούς κατάγονται οι σημερινές οικογένειες Σχιζαίων 
του Ρένεσι.

-Ο Παπαδημήτρης είχε ένα γιό τον Γεώργιο, δικηγόρο 
στην Πάτρα (δικολάβο;) και πέθανε πιθανότατα το 1860. 
Ο τάφος του μαζί με τον τάφο του Φώτη Δάρα βρισκόταν 
μπροστά από το ιερό της Παλιάς κάτω εκκλησίας “Η Κοί-
μηση της Θεοτόκου” πριν κατεδαφιστεί για να κτιστεί η 
νέα Εκκλησία. Ο Γεώργιος είχε δύο γιούς, τον Δημήτρη 
(Μίμη) και τον Παναγιώτη (Πονονό) και μία κόρη σύζυγο 
Βαρουχά. Ο Πονονός παντρεύτηκε την Πανωραία κόρη 

ιατρού και αδελφή του ιδιόρρυθμου λόγιου Περικλή 
Γιαννόπουλου, ο οποίος αυτοκτόνησε το 1910 αυτοπυ-
ροβολημένος, έφιππος και στεφανωμένος στη θάλασσα 

του Σκαραμαγκά. 
Ο Μίμης παντρεύτηκε την Ονορίνα αδελφή του Διοικητή 

της Κτηματικής Τράπεζας Αρλιώτη και διετέλεσε διευθυ-
ντής του υπ/ματος της Εθνικής Τράπεζας στην Αλεξάν-

δρεια και Πρόξενος της Ελλάδος.
Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω 

την Πανωραία την δεκαετία του ‘60 
όταν λίγο πριν πεθάνει ζούσε στην 
Πάτρα. Με είχε εντυπωσιάσει η ευ-
γένεια, η μόρφωση και η αρχοντιά 
που εξέπεμπε.
Φαίνεται και από άλλες πληροφορίες που έχουμε, 

ότι τα αδέλφια Μίμης και Πονονóς διέθεταν οικονομική 
άνεση και εκινούντο σε κοσμικούς κύκλους της εποχής. 
Χαρακτηριστικά μου έλεγε η γιαγιά μου, όταν γύρω στο 
1900 επεσκέφθησαν με τον παππού μου το κτήμα του 
Μίμη στο Κατάκολο εντυπωσιάστηκαν από το μέγεθός 
του, την άμαξα και το προσωπικό που διέθετε.
Οι φωτογραφίες των προσωπογραφιών που δημοσιεύ-

ονται στο παρόν τεύχος εικονίζουν τον Γεώργιο Σχίζα και 
την σύζυγό του και τις ανακάλυψα σε σπίτι απογόνου των 
Βαρουχαίων. Έχουν φιλοτεχνηθεί το έτος 1874 από τον 
γνωστό ζωγράφο (ειδικευμένο στις Προσωπογραφίες) Γ. 
Δ. Κορίζη καταγόμενο από τη Λάστα Γορτυνίας.
Δυστυχώς ούτε ο Μίμης ούτε ο Πονονός άφησαν απογόνους 

και έτσι αυτός ο κλάδος των Σχιζαίων εξέλιπε.
Οκτώβριος 2016

Πονονός και Πανωραία
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συνέχεια από τη σελ. 1
Tα Οι κο νο μι κά μας

ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Α) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

1) Αρ. Λογ. 6014-040030-371
2) ΙΒΑΝ: GR 5001710140006014040030371

B) ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ
1) Αρ. λογ.: 151-002101-091057

2) IBAN: GR 9701401510151002101091057

Τώρα τι γίνεται; 
Συλλογικές και άλλες εικόνες και προοπτικεσ

Με την πάροδο των ετών λογικό είναι 
και αναμενόμενο, να υπάρχει μείωση του 
ενδιαφέροντος πολλών πατριωτών για τα 
συλλογικά μας πράγματα, αφού οι παλιό-
τεροι με τις εμπειρίες, τα βιώματα  και τις 
μεταξύ τους φιλίες, φεύγουν  σιγά-σιγά  από 
τη ζωή και οι νεότεροι  δεν έχουν ανάλογες 
παραστάσεις, με εκείνες των γονιών τους 
κλπ. Βέβαια υπάρχουν πολλοί ακόμη «με-
γάλοι» που θα μπορούσαν να αναλάβουν το 
Σύνδεσμο και να προσφέρουν στους πατρι-
ώτες τους, όπως τόσοι άλλοι που μετείχαν 
κατά καιρούς στα ΔΣ.  Δυστυχώς όμως  δεν 
υπάρχει το απαιτούμενο ενδιαφέρον.  Το 

γιατί σίγουρα προβληματίζει! Η δικαιολογία 
που συχνά ακούγεται πως θα κατηγορηθούν 
τάχα από κάποιους πως δεν έκαναν «επιτυ-
χημένη και σωστή διοίκηση» δεν έχει βάση. 
Συνήθως αυτοί οι κάποιοι είναι από αυτούς  
που πρόσφεραν ελάχιστα ή καθόλου στο 
χωριό και στο Σύνδεσμο. Συνεπώς δεν έχει 
και τόσο σημασία.  Κάτω από αυτές τις συν-
θήκες, τα τελευταία χρόνια υπάρχει σοβαρό 
πρόβλημα στην συγκρότηση ΔΣ, αφού δεν 
υπάρχουν υποψήφιοι για να γίνουν εκλογές. 
Οι 2 τελευταίες διοικήσεις του Συνδέσμου 
προήλθαν από αποφάσεις Γ. Συνελεύσεων, 
χωρίς αρχαιρεσίες.

Έργα το 2016
Ανεξάρτητα πάντως των συνθηκών αυτών, 

το σημερινό ΔΣ σε όλη τη διάρκεια του 2016  
προσπάθησε να κάνει το καλύτερο δυνατόν  για 
το χωριό και τους πατριώτες:  Συγκεκριμμένα:

*Συνέχισε κανονικά την έκδοση του Αρτο-
ζήνου κάθε 3 μήνες. Κυκλοφόρησαν 4 φύλλα 
(200, 201, 202, 203), εκ των οποίων τα 3 8σέ-
λιδα και το 1 δωδεκασέλιδο. 

*Συνεχίστηκε η λειτουργία της ιστοσελίδας 
servou.gr με κάποιες δυσκολίες και δημοσιεύ-
θηκαν 353  άρθρα (2748-3101).

*Έγινε κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας και 

απονεμήθηκαν βραβεία σε νέους που διακρί-
θηκαν για τις επιδόσεις τους και απονομή του 
βραβείου στη μνήμη Γεωργίας Χ. Δάρα, σε 
επιτυχόντες στην Ιατρική Σχολή, που καθιέρω-
σε και χρηματοδοτούσε ο γιός της αείμνηστος 
Στάθης Δάρας.

*Έγινε με ιδιαίτερη επιτυχία αποκριάτικος 
χορός στην Αθήνα, με συμμετοχή 160 περίπου 
πατριωτών.

*Έγινε ΓΣ τον Αύγουστο στο χωριό και 
εκδήλωση ομιλιών με θέμα «αναμνήσεις από 
τα μαθητικά μας χρόνια». 

Προγραμματισμός για το 2017
Για το νέο έτος 2017 (μέχρι τον Αύγουστο 

που θα γίνει ΓΣ και θα παραδώσει η σημε-
ρινή Διοίκηση), το ΔΣ έχει προγραμματίσει 
τα εξής:

*Την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, σε 
συνδυασμό με την απονομή των βραβείων σε 
νέους, που έγινε ήδη με επιτυχία και αναφέ-
ρουμε αναλυτικά σε άλλη στήλη.

*Χορό τις απόκριες εκεί που έγινε πέρυσι.
*Συνέχιση έκδοσης εφημερίδας και λει-

τουργίας ιστοσελίδας.
*Ανανέωση ατζέντας Συνδέσμου. Για το 

θέμα αυτό συγκεντρώνουμε στοιχεία και θα 
επαναλάβουμε την παράκληση στους πατρι-
ώτες να μας στείλουν στο e-mail  του Συνδέ-
σμου syndesmosserveon@uahoo.gr  όποιες 
αλλαγές έχουν σημειωθεί στην οικογένειά 
τους, με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται 
στην υπάρχουσα ατζέντα, ώστε να γίνουν οι 
σχετικές διορθώσεις.

*Ολοκλήρωση δύο σε εκκρεμότητα έργων.
 α)Την τακτοποίηση του Πολ. Κέντρου, 

ώστε να παραχωρηθεί ολόκληρο το κτίριο 
στο Σύνδεσμο για 99 χρόνια και 
β) την κατασκευή της πέτρινης βρύσης 

στη Ράχη, δωρεά της οικογένειας Κώστα Χ. 
Μπόρα στη μνήμη του. 

*Γενική Συνέλευση τον Αύγουστο στο χω-
ριό και εκδήλωση στη μνήμη των προέδρων 
του Συνδέσμου ιατρών Στάθη Δάρα και Ηλία 
Χειμώνα. Αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές και 
υπάρχουν δυνατότητες μπορεί να προγραμ-
ματιστεί και χορός τον Αύγουστο. 
Ανεξάρτητα με το τι θα γίνει  από τα παρα-

πάνω προγραμματισμένα, το ΔΣ εύχεται για 
το 2017 ότι καλύτερο σε κάθε πατριώτη χω-
ριστά και για το Σύνδεσμό μας  εκφράζει την 
ευχή να βρεθούν πατριώτες να αναλάβουν 
την διοίκησή του και να τον προφυλάξουν 
από δυσμενείς εξελίξεις.  

Εικόνα του χωριού, της χώρας και …του πλανήτη. 

Αν ήθελε κανείς να σκιαγραφήσει τη ση-
μερινή εικόνα του χωριού μας, ενός χωριού 
με ιστορία πολλών αιώνων,  σύμφωνα με 
τα στοιχεία που υπάρχουν, δεν θα του ήταν 
καθόλου ευχάριστο. Σίγουρα η εικόνα είναι 
αποκαρδιωτική,  αφού το χειμώνα οι μόνιμοι 
κάτοικοι  του χωριού είναι λιγότεροι  από 
τριάντα και οι συνθήκες ζωής όχι οι καλύ-
τερες.   Το καλοκαίρι βέβαια, στη γιορτή 
της Παναγίας,  μπορεί  οι παραθεριστές να 
φτάσουν  και  τους 800 για λίγες ημέρες και 
να υπάρχει  έντονη ζωή και κίνηση. 
Από την άλλη πλευρά, η ομορφιά του 

χωριού είναι εξαιρετική, με την πανοραμική 
θέα,  τη βλάστηση που έχει οργιάσει και έχει 
καλύψει σχεδόν τα πάντα  και με τα όμορφα 
επισκευασμένα πέτρινα σπίτια σχεδόν σε 
όλο το χωριό.  Πρέπει να επισημανθεί πως 
όλο το χρόνο λειτουργούν δύο μαγαζιά στο 
χωριό (του Γιάννη Ρουσιά και του Νίκου 

Λιατσόπουλου), που μπορεί κανείς άνετα να 
εξυπηρετηθεί.  Τα μαγαζιά αυτά πρέπει όλοι 
οι πατριώτες να στηρίζουμε, αν θέλουμε να 
ζήσει το χωριό μας όσο γίνεται περισσότερο. 
Το μαγαζί μάλιστα του Γιάννη Ρουσιά έχει 
μεγάλο σαλόνι και προσφέρεται για εκδηλώ-
σεις πολλών ατόμων.
Αν ξεφύγουμε από τα δικά μας και ατε-

νίσουμε προς στιγμή την σημερινή εικόνα 
της χώρας, η απογοήτευση και η μελαγχολία 
είναι καθολική.  Μια Ελλάδα του 2017 ου-
σιαστικά χρεοκοπημένη, με ανεργία πάνω 
από 20% και πολλούς Έλληνες να ζουν κάτω 
από τα όρια της φτώχειας, με συσσίτια της 
εκκλησίας, των Δήμων και φιλανθρωπικών 
οργανώσεων.  Οι άνθρωποι σκυθρωποί και 
απογοητευμένοι σκέφτονται πως θα ξημε-
ρώσει το αύριο. Χώρια το σοβαρό πρόβλημα 
με τους πρόσφυγες και μετανάστες.  Και το 
χειρότερο απ΄ όλα είναι πως το μέλλον δεν 
φαίνεται ευοίωνο  και το φως στο τούνελ το 
ψάχνουμε…  Η ελπίδα πάντως, όπως λέμε, 
…πεθαίνει τελευταία.
Αν ρίξουμε τέλος μια ματιά και στην πα-

γκόσμια εικόνα, και εκεί τα πράγματα είναι 
απελπιστικά, στο μεγαλύτερο τουλάχιστον 
μέρος του κόσμου. Πόλεμοι, φτώχεια, αρ-
ρώστιες, προσφυγιές και πολλά άλλα δεινά, 
σε πολλές χώρες του πλανήτη. Ο παγκόσμι-
ος πλούτος και η εξουσία είναι στα χέρια 
ενός πολύ μικρού ποσοστού ανθρώπων, 
που καθορίζουν τις τύχες όλων μας… Τι 
θα γίνει; Μάλλον κανείς δεν ξέρει… Αυτό 
που ευχόμαστε είναι να πέσουμε έξω στις 
εκτιμήσεις μας…

Θέα προς ανατολάς από τη «Ράχη» του χωριού. Στο 
μέσο περίπου διακρίνεται αμυδρά το ξωκλήσι του 

Αγίου Αθανασίου. 

Έσοδα από 24/10/2016 μέχρι 23/1/2017

111
Από τα παιδιά του Στάθη Δάρα 
Χριστίνα-Παύλο-Χρήστο. Στη 
μνήμη του πατέρα τους (Πειρ).

 900

118 PARKING ΠΗΓΑΣΟΣ:
Στη μνήμη Στάθη Δάρα  100

115 ΑΓΝΩΣΤΟΣ 5

126 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΕΣΔΕΚΗ 
ΟΥΡΑΝΙΑ 20

119 ΒΕΡΓΟΣ ΔΗΜ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ:
Στη μνήμη Στάθη Δάρα  20

241 ΒΕΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΟΥ 20

243 ΓΣΕΕ: Αντί στεφάνου
Στη μνήμη Αντ. Κουτσανδρέα 100

133 ΔΑΡΑΣ ΝΙΚ. ΚΩΣΤΑΣ:
Στη μνήμη Στάθη Δάρα  30

127 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 30

123 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝ. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50

135 ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΛΦΑ 
ΤΡ.)  30

245

ΚΑΡΑΜΑΝΗ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ -
ΣΟΥΡΤΣΟΥ:
Μνήμη  Βασίλως  Βέργου- 
Σούρτσου)

 60

 137

ΚΑΡΑΜΑΝΗ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ -
ΣΟΥΡΤΣΟΥ:
Μνήμη  Βασίλως  Βέργου- 
Σούρτσου)

 40

122 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ Ι. ΝΙΚΟΣ 30

125 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20

124 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. 
ΗΛΙΑΣ 20

120 ΜΑΡΑΓΚΟΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ:
Στη μνήμη Στάθη Δάρα  50

131 ΜΠΟΡΑ-ΑΛΙΦΕΡΗ 
ΔΙΑΜΑΝΤΩ 20

132 ΜΠΟΡΑ-ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΑ 20

117 ΜΠΟΡΑΣ ΑΘ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:
Στη μνήμη Στάθη Δάρα  50

114
ΜΠΟΡΑΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ:
Στη μνήμη Στάθη Δάρα και 
δικηγόρου Γ. Καρατζογιάννη

 50

136

ΝΤΑΒΟΥ ΔΩΡΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-
ΔΗΜΗΤΡΗΣ:
Στη μνήμη Ευαγγέλου Ι. Ντά-
βου

200

110
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤ. 
ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ:
Στη μνήμη του Αντώνη

 100

116

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΝΙΚΟΛ.+ΜΑΤΟΥΛΑΣ 
ΓΛΟΓΓΟΒΊΤΗ:
Μνήμη Στάθη Δάρα

20

244

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΦΩΤΗ Π. 
ΣΧΙΖΑ:
Στη μνήμη του πατέρα τους 
ΦΩΤΗ

 100

130 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΕΥΑΓ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30

240 ΠΑΝΑΓ /ΛΟΥ-ΚΑΡΑΜΑΝΗ 
ΑΓΛΑΪΑ 20

111 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:
Στη μνήμη Στάθη Δάρα  50

246
ΣΟΥΛΑΝΗ-ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΑ:
Στη μνήμη Στάθη Δάρα

 20

121 ΡΟΥΣΙΑ ΜΑΡ. ΓΙΑΝΝΑ 20

129 ΣΤΡΙΚΟΣ ΑΓΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30

128 ΣΧΙΖΑ-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΑ 20

109 ΣΧΙΖΑΣ ΑΘ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
(Ιατρός)  100

134 ΣΧΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 (Αυστραλία)  259

113 ΣΧΙΖΑΣ ΠΑΝ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ:
Στη μνήμη Στάθη Δάρα.  50

 110
ΤΡΟΥΠΗΣ Γ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ και 
ΕΛΕΝΗ:
Στη μνήμη Ευαγγέλου Ντάβου

 50

112
ΤΡΟΥΠΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(Καθηγητής. Ιατρικής):
Στη μνήμη Στάθη Δάρα

 80

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 2814
Έξοδα ιδίας περιόδου

45 Έκδοση ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ φ. 203 318

46 Ταχυδρομικά ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ 283

47 ΔΕΗ 36

48 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  servou.gr 310

49

Έξοδα ως συνημμένη κατά-
σταση:

 385

S.M.  για πίτα 28

Αγορά  πίτας 75

 Ποτά 34

Αίθουσα Παγγορτυνιακής 50

Ταχυδρομικά 20

ΔΕΗ   33

TV για πλειστηριασμό  135

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1332
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ  24.10.2016 4.820

Έσοδα περιόδου 2.814

Έξοδα περιόδου 1.332

ΥΠΟΛΟΙΠΟ  23.1.2017 6.302

    Ο Ταμίας                                     Ο Πρόεδρος
    Ιωάννης Στ. Βέργος             Ιωάννης Κ. Μπόρας

Η ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ 
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Κυριακή 19 Μαρτίου 2017 
στο Κέντρο ΚΑΝΤΑΡΙ - Πετρούπολη 
(θα ακολουθήσει ανάρτηση στην ιστο-

σελίδα του Συνδέσμου)
Την Κυριακή το μεσημέρι (12.30) 

στις 19 Μαρτίου 2017 θα γίνει ο χορός 
του Συνδέσμου στο Κέντρο Καντάρι 
(Πάνω πλατεία Πετρούπολης) όπως 
και τα προηγούμενα δύο (2) χρόνια. 
Η τιμή της πρόσκλησης, για τους 
ενήλικες θα παραμείνει στο ίδιο ποσό 
των δεκαπέντε (15) ευρώ, ενώ για τα 
μικρά παιδιά αυτή θα είναι δωρεάν. 
Σκοπός του Δ.Σ. είναι η προσέλευση 
όλων των πατριωτών και φίλων, τους 
οποίους καλεί να προσέλθουν με τις 
οικογένειές τους.
Επιθυμητή η έγκαιρη, έως τις 12 

Μαρτίου, κράτηση θέσεων. Θα ακο-
λουθήσει ανάρτηση με λεπτομέρειες 
στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου 
(www.servou.gr) .
Υ.Γ. Ευελπιστούμε ότι θα έχετε τη 

δυνατότητα της προμήθειας της νέας, 
υπό σύσταση σήμερα, αντζέντας του 
Συνδέσμου.


