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Το ξωκλήσι του Αγίου Ανδρέα
Άποψη του Σέρβου

Ανακατατάξεις στο ΔΣ του Συνδέσμου
 Η Μαρίνα Αθ. Μαραγκού υπέβαλε την παραίτησή της από την 

προεδρία και από μέλος του Συνδέσμου. Νέος Πρόεδρος ανέλαβε 
ο Θοδωρής Σχίζας και μέλος του ΔΣ ο πρώτος αναπληρωματικός 
Άγγελος Κλεισούρας.

Μήνυμα του νέου Προέδρου του Συνδέσμου κ. Θεόδωρου Σχίζα
Αγαπητοί πατριώτες,
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του Δ.Σ. 

που μου ανέθεσαν την Προεδρία του Συνδέ-
σμου. Ενός Συνδέσμου με σημαντική διαδρομή 
και έντονη δραστηριοποίηση σε θέματα που 
αφορούν την ιδιαίτερη πατρίδα μας. Θεωρώ 
ότι ο Σύνδεσμος έχει κάνει μεγάλα βήματα ως 
προς την ανανέωση της εικόνας του και συγ-
χρόνως έχει πετύχει σε ικανοποιητικό βαθμό 
να λειτουργήσει ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ 

των μελών του.
Ως Πρόεδρος του Συνδέσμου, επιθυμώ να συμπεριλάβω στους 

ήδη υπάρχοντες στόχους νέες ανησυχίες, σημαντικές για την πορεία 
του Συνδέσμου για τους δεκαοκτώ μήνες που θα ακολουθήσουν.
Ο Σύνδεσμός μας, με την ηθική και υλική συμπαράσταση όλων 

εσάς, αλλά και των τοπικών φορέων (Δήμος, Κοινότητα) μπορεί 
και πρέπει να αναδειχθεί σε έναν φορέα ουσιαστικής αλλά και αιχ-
μηρής παρέμβασης στην τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα τις δύσκολες 
ώρες που περνά ο τόπος μας.
Σας προσκαλώ λοιπόν όλους να συνεισφέρετε σε αυτή την προ-

σπάθεια με τη δυναμική σας παρουσία τόσο στις δραστηριότητες 
του Συνδέσμου όσο και με την εθελοντική σας προσφορά σε κά-
ποιες από αυτές.
Σας ευχαριστώ και εύχομαι σε όλους μας καλή δύναμη, υγεία 

και επιτυχία στο έργο μας.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011

Ο Πρόεδρος,
Θεόδωρος Σχίζας

Ευχαριστήριο
Ο πρόεδρος κ. Θεόδωρος Σχίζας και τα μέλη του Δ.Σ του 

Συνδέσμου Σερβαίων ευχαριστούν από καρδιάς την απερχόμενη 
Πρόεδρο, κα Μαρίνα Μαραγκού, για την πολύτιμη συμβολή και 
προσφορά της στα δρώμενα και τις αποφάσεις του Συνδέσμου. 
Της εύχονται καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει σε προσωπικό και 
επαγγελματικό επίπεδο.

Επιστολή της απελθούσης προέδρου Μαρίνας Αθ. Μαραγκού
Αγαπητοί πατριώτες
Πριν από περίπου οκτώ μήνες η αγάπη μου για το χωριό μας, 

τον τόπο που γεννήθηκε, ανδρώθηκε και πέρασε μεγάλο μέρος 
της ζωής του ο αείμνηστος πατέρας μου, με ώθησε στην απόφαση 
να ασχοληθώ με τα κοινά του Συνδέσμου Σερβαίων. Έχοντας τις 
πιο ευχάριστες αναμνήσεις από τα καλοκαίρια όλων των παιδι-
κών και εφηβικών μου χρόνων και ούσα τακτική επισκέπτρια 
του χωριού τα τελευταία χρόνια, θεώρησα με πολλή χαρά και 
όραμα ότι, πλαισιωμένη από μια ομάδα ως επί το πλείστον νέων 
παιδιών –που με τίμησαν με την τοποθέτησή μου στη θέση του 
προέδρου– θα αναλαμβάναμε τον Σύλλογο από εκεί που τον 
έφτασαν οι προηγούμενοι και θα τον προχωρούσαμε ένα ακόμη 
βήμα πιο πέρα.
Δυστυχώς, αν και από την πρώτη στιγμή αφοσιώθηκα με υπευ-

θυνότητα στα καθήκοντά μου, τοποθετώντας ουκ ολίγες φορές τα 
του Συνδέσμου πάνω από τις άλλες υποχρεώσεις μου, προσωπικοί 
λόγοι με οδήγησαν στην απόφασή μου να παραιτηθώ από τη θέση 
του προέδρου και από μέλος του ΔΣ.
Αν και φύσει και θέσει μαχήτρια, και κάθε άλλο παρά ηττοπα-

θής, κάτι που αποδεικνύει περίτρανα η άγνωστη στους περισσό-
τερους από εσάς προσωπική μου ζωή, έκρινα, ως ενδεδειγμένη 
λύση την αποχώρησή μου από τον Σύνδεσμο, απόφαση που 
ελήφθη διόλου αβασάνιστα, αλλά διυλίσθηκε μέσα από όλες τις 
παραμέτρους και συνιστώσες.
Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας όλους τους πατριώτες, ιδίως 

όσους με τίμησαν με την ψήφο τους, και σίγουρα πλέον θα βρι-
σκόμαστε στο χωριό να μοιραζόμαστε την κοινή μας αγάπη για 
τον τόπο μας και το καλό του, και στις δύσκολες αυτές εποχές την 
αλληλεγγύη μεταξύ μας.
Ευχαριστώ επίσης θερμά το ΔΣ για τη συνεργασία μας και εύ-

χομαι στον νέο πρόεδρο και στα μέλη να συνεχίσουν απρόσκοπτα 
το έργο τους. 

Μαρίνα Αθ. Μαραγκού

Παραδοσιακή απόσταξη τσίπουρου
Από τα τέλη του Οκτώβρη έως τα 

μέσα του Δεκέμβρη σε όλη την Ελλά-
δα “βράζει” ο τόπος, λέει ο λαός μας. 
Έτσι, σας προσκαλούμε να παρευρε-
θείτε στο χωριό μας, το τριήμερο της 
28ης Οκτωβρίου, για να εντρυφήσετε 
στα μυστικά της παραδοσιακής από-
σταξης του τσίπουρου.
Ο Σύνδεσμος θα έχει προμηθευτεί 

τα δικά του στέμφυλα, την πρώ-
τη ύλη δηλαδή για την παραγωγή 
του αποστάγματος. Ο μπάρ-
μπα-Νίκος Τρουπής (Αλούπης) 
και το παραδοσιακό καζάνι θα 
ετοιμάσουν το “αγιονέρι” και 
όλοι μετά θα γλεντήσουμε πα-
ραδοσιακά με μεζέ και πίνοντας 
το φρέσκο τσίπουρο!

Τις μέρες του Δεκαπενταύγουστου στου Σέρβου

Γέμισε ασφυκτικά το χωριό τις 
μέρες της Παναγίας, κατά γενική 
ομολογία, από τους πατριώτες που 
ήρθαν από κάθε γωνιά της Ελλά-
δας,  αλλά φυσικά και  από τους 
αγαπημένους μας ξενιτεμένους της 
αλλοδαπής που διένυσαν χιλιόμετρα 
για να τιμήσουν και πάλι τον τόπο 
τους. Aπουσίες δεν καταγράφηκαν. 
Τα αυτοκίνητα ήταν τόσα πολλά 
που έμοιαζαν με σιδηρόδρομο που 
ξεκίναγε από τη μια άκρη του χωριού 
στην άλλη.

Ήρθαν όλοι για να γιορτάσουν 
τη θεομητορική εορτή της Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου, “το Πάσχα του 
καλοκαιριού” όπως λέγεται,  όσο 
πιο εθιμοτυπικά  γίνεται κοντά στις 

ρίζες τους.
 Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα γε-

γονότα ήταν και η αθρόα προσέλευ-
ση των νέων, που μας άφηνε τις κα-
λύτερες εντυπώσεις για ένα μέλλον 
με διαρκή ζωντάνια του χωριού μας. 
Όπου και αν γύριζε το μάτι σου τα 
παιδιά ήταν πανταχού παρόντα. Είτε 
τα μικρά να παίζουν και να βοούν οι 
φωνούλες τους στην κεντρική πλατεία 
μας είτε η νεολαία, που κατέκλυσε κυρι-
ολεκτικά του Σέρβου, παρέες παρέες να 
βρίσκεται εναλλάξ σε διάφορα λημέρια 
–νυχτομέρια για να κυριολεκτούμε– ή 
στην πλατεία ή διασκορπισμένοι από 
τον Άγιο Νεκτάριο μέχρι το Σουληνάρι 
ή τον Άγιο Θανάση, ολόκληρη τη νύχτα 
μέχρι την ανατολή του ήλιου και ακόμη 

πολύ αργότερα ώσπου να σηκωθούν 
οι μεγάλοι. 

Η πλατεία του χωριού μας  πλημ-
μύρισε από κόσμο που προσερχόταν 
στην εκκλησία μας που γιόρταζε, αλλά 
που καθόταν κιόλας αναπαυτικά στις 
καρέκλες κάτω από τις ομπρέλες που 
ο Σύνδεσμος είχε εξασφαλίσει για τους 
πατριώτες, κάνοντας πηγαδάκια με τις 
παρέες του,  και απολαμβάνοντας τη 
μαγεία της εικόνας που μας δίνει χωρίς 
φειδώ από εκεί το χωριό.

Ο Σύνδεσμος διοργάνωσε μια σειρά 
από τοπικές εκδηλώσεις για εκείνες τις 
μέρες που μικροί μεγάλοι πραγματικά 
ευχαριστήθηκαν και όλοι εύχονταν από 
καρδιάς “Και του χρόνου”.

Λεπτομέρειες στις σελίδες 4-5

Η Λαϊκή Συνέλευση το καλοκαίρι στο χωριό
Με μοναδικό θέμα συζήτησης την τοποθέτηση προ-

τομών στην κεντρική πλατεία συνήλθε στο χωριό, το 
Σάββατο στις 13 Αυγούστου και ώρα 11:00 π.μ. Λαϊκή 
Συνέλευση, σύμφωνα με το πρόγραμμα “Καλλικράτης”, 
την οποία συγκάλεσε ο Πρόεδρος της Κοινότητας και το 
Τοπικό Συμβούλιο. 
Οι πατριώτες συμμετείχαν μαζικά και κατέκλυσαν την 

αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου, καταλαμβάνοντας όλα 
τα καθίσματα και ήταν πάρα πολλοί εκείνοι που παρακο-
λούθησαν όρθιοι, δημιουργώντας το αδιαχώρητο, τις τοπο-
θετήσεις των ομιλητών γι’ αυτό το θέμα που απασχόλησε 
τη Συνέλευση. Ένας πρόχειρος υπολογισμός τους εκτιμά 
σε περίπου 300-350 άτομα. 
Πρόεδρος της Συνέλευσης ορίσθηκε ο καθηγητής της  

Ιατρικής Γεώργιος Τρουπής, ο οποίος προήδρευσε υπο-
δειγματικά. Σε ένα κλίμα που πολλές φορές κινδύνευσε 
να φορτισθεί και να προκαλέσει εντάσεις έδρασε πυρο-

σβεστικά, πάντα αντικειμενικός,  με σθένος και δυναμική, 
καθώς διατήρησε τις ισορροπίες και τήρησε το “γράμμα 
του νόμου”. Γραμματέας που κράτησε τα Πρακτικά ήταν η 
υπάλληλος του Δήμου Γορτυνίας και συγχωριανή μας Βάσω 
Λιατσοπούλου.
Οι ομιλητές ήταν οι: Σχίζας Δ. Νικόλαος, Τρουπής Γ. Θε-

όδωρος, Γκούτης Κ. Αθανάσιος, Μπόρας Ι. Αθανάσιος, 
Μαραγκός Ι. Χρήστος, Μπόρας Ι. Ηλίας, Χρονόπουλος 
Η. Ιωάννης, Παναγόπουλος Π. Ιωάννης, Κωνσταντό-
πουλος Ν. Κωνσταντίνος, Ανδριόπουλος Ν. Ανδρέας, 
Δημητροπούλου Π. Στέλλα, Μπόρα Κ. Ελένη, Βέργος 
Ν. Ιωάννης, Βέργος Στ. Ιωάννης και Παναγοπούλου 
- Μάνου Φανή. Όλοι αυτοί ανέβηκαν στο βήμα και τοπο-
θετήθηκαν είτε τασσόμενοι υπέρ των προτομών είτε κατά, 

είτε πρότειναν ενδιάμεσες λύσεις, προβάλλοντας 
τα ισχυρά επιχειρήματά τους και τεκμηριώνοντας 
την άποψή τους. 
Η ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός που 

αποπειράθηκε να πραγματοποιηθεί δεν κατέστη 
εφικτή καθώς λόγω του πλήθους των συμμετε-
χόντων ήταν αδύνατον να διεξαχθούν ασφαλή 
συμπεράσματα.
Η λύση όμως ήρθε την κατάλληλη στιγμή και 

αποφασίστηκε ονομαστική ψηφοφορία για να εξα-
σφαλισθεί η εγκυρότητα του αποτελέσματος. 
Μπορεί ο χρόνος να ήταν αρκετός μέχρι να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία, αλλά στο τέλος τα απο-
τελέσματα ανέδειξαν 77 ψηφίσαντες κατά της τοπο-
θέτησης προτομών και 76 ψηφίσαντες υπέρ.

Τα Πρακτικά της Λαϊκής Συνέλευσης μαζί με τα υπομνή-
ματα που κατετέθησαν θα βρίσκονται στη διάθεση των 
πατριωτών από την Ιστοσελίδα του Συνδέσμου.
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Kοινωνικά

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Δωρεά στο Πολιτιστικό Κέντρο

Η οικογένεια του Θοδωρή Τρουπή προσέφερε στο Πολιτιστικό Κέντρο όλη τη βιβλιοθή-
κη του μεγάλου μας πατριώτη λογοτέχνη, που το χωριό μας υπερηφανεύεται ότι γέννησε. 
Βιβλία σημαντικά που συντρόφεψαν και υπήρξαν η τροφή του σε όλη την πορεία της ζωής 
του, συνεισφέροντας και αυτά με τον τρόπο τους στην πνευματική του ακτινοβολία.

Ο Σύνδεσμος ολόθερμα ευχαριστεί την οικογένεια για αυτή την προσφορά. 
Απευθύνει εν τω μεταξύ έκκληση στους πατριώτες μας να βοηθήσουν ο καθένας όπως 

μπορεί για να κατασκευαστεί μια βιβλιοθήκη μέσα στο Πολιτιστικό η οποία να στεγάσει 
αυτό το πολύτιμο υλικό και όποιες άλλες προσφορές.

Ζούμε πλέον σε μια εποχή που έχουμε πολύ πιο μεγάλη ανάγκη του βιβλίου, που αγέρα-
στο, πάντα επίκαιρο, παρά την τεχνολογία, θα εξακολουθεί να αφυπνίζει και να διαφωτίζει 
το ανθρώπινο πνεύμα.

Έκκληση
Παρακαλούμε τους πατριώτες μας να ενημερώνουν τον Σύνδεσμο για όλα τα κοι-

νωνικά θέματα, τις μεγάλες χαρές τους ή τις μεγάλες λύπες τους, που σε αυτές τις 
περιπτώσεις γνωρίζουμε όλοι ότι οι Σερβαίοι πάντα στέκονται δίπλα ο ένας στον 
άλλον.  Ένα πολύ ευχάριστο ή ένα τραγικό γεγονός είναι πιο καλά να μοιράζεται με 
τους συγχωριανούς μας, δεδομένου ότι θα δημοσιεύεται στον “Αρτοζήνο” και στην 
Ιστοσελίδα. Έτσι, θα γίνεται γνωστό ό,τι συμβαίνει σε όλους τους Σερβαίους ανά τον 
κόσμο  και θα καταχωρίζεται στην ιστορία του δικού μας του χωριού.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Η Τιτίνα Ι. Βέργου κόρη του Γιάννη Δ. 

Βέργου και ο σύζυγός της Νίκος Μπαντράς 
απέκτησαν στις 3 Αυγούστου 2011 το πρώτο 
τους παιδί που είναι κοριτσάκι. Ευχόμαστε 
να ζήσει.

Οι θείοι, οι θείες, τα ξαδέρφια και τα 
ανίψια

ΒΑΠΤΙΣΙΑ
• Στις 27 Αυγούστου 2011 η Έλλη Βήχου, 

κόρη της Κατερίνας Βέργου, και ο σύζυγός 
της Κωνσταντίνος Μαγουλιώτης βάπτισαν 
την κόρη τους στην εκκλησία Παναγία Μυρ-
τιδιώτισσα στον Πειραιά και της έδωσαν το 
όνομα Μυρτώ.

Ευχόμαστε να ζήσει.
Οι θείοι, οι θείες, τα ξαδέρφια και τα 

ανίψια

• Το ζεύγος Παναγιώτη Γουβιώτη και 
Στρατηγούλας Γρηγοροπούλου (κόρη της 
Πηνελόπης Ρουσιά) βάπτισαν στις 4 Σεπτεμ-
βρίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Πέτρου στη 
Φυλή το δεύτερο παιδάκι τους, το κοριτσάκι 
τους και το ονόμασαν Πηνελόπη.

ΓΑΜΟΙ
 • Η Ζέτα (Γεωργία) Βέργου, γιατρός ΩΡΛ, 

κόρη του Γιάννη Δ. Βέργου ιατρού, που κα-
τοικούν στη Λάρισα, παντρεύτηκε στις 16 

Ιουλίου 2011 τον εκλεκτό της καρδιάς της 
Αλέξανδρο Ανυφαντάκη, ιατρό καρδιολό-
γο. Ο γάμος τελέστηκε στον Πατριαρχικό 
Ναό Αγ. Γεωργίου στην Κωνσταντινούπολη. 
Ακολούθησε δεξίωση σε ξενοδοχείο της 
Πόλης.

Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.
Οι θείοι, οι θείες, τα ξαδέρφια και 

ανίψια

•  Ο Νίκος Κ. Σχίζας, γιος του Κ. Σχίζα, 
πρώην μέλους του Δ.Σ. του Συνδέσμου, πα-
ντρεύτηκε στις 10 Σεπτεμβρίου τη  Νάντια 
Ζορμπατζάκη στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου 
Πηγής στο άλσος της Νέα Φιλαδέλφειας.

• Ο Άγγελος Βέργος (γιος του Γιάννη και 
της Ρήνας) και η Κωνσταντίνα Ντούκα  τέλε-

σαν το γάμο τους το Σάββατο 10.9.2011 στον 
ιερό ναό της Αγίας Τριάδας Καλλιθέας Πα-
τρών με την παρουσία συγγενών και φίλων . 
Μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση.

Το Δ.Σ τους  εύχεται κάθε ευτυχία.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Ο ιατρός χειρουργός Θεόδωρος Γ. 

Τρουπής, λέκτορας της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών (γιος του κα-
θηγητού της Ιατρικής Σχολής Γ. Θ. Τρουπή), 
εξελέγη παμψηφεί επίκουρος καθηγητής 
Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Θερμά συγχαρητήρια και σε ανώτερα
Οικογένεια Αθ. Η. Σχίζα

Ο Σύνδεσμος Σερβαίων εκφράζει τα 
θερμά του συγχαρητήρια  στον Θεό-
δωρο Γ. Τρουπή για την επιστημονική 
διάκρισή του.

ΘΑΝΑΤΟΙ

• Απεβίωσε η Μάρθα Χρονοπούλου 
σε ηλικία 103 ετών

Απεβίωσε πλή-
ρ η ς  η μ ε ρ ώ ν  η 
Μάρθα Χρονο-
πούλου  στις 23 
Ιουλίου 2011 σε 
ηλικία 103 ετών 
στη Μεταμόρφω-
ση Αθήνας. 

Η Μάρθα, κόρη 
του Γιάννη Κλει-
σούρα (Ραμόγιαν-

νη), χήρα Ηλία Χρονόπουλου, γεννήθηκε 
στο χωριό Σέρβου. Παντρεύτηκε στον οικισμό 
Αράπηδες τον Ηλία Χρονόπουλο του Ανα-
στασίου και απέκτησε εννιά παιδιά, εικοσι-
τρία εγγόνια, εικοσιένα δισέγγονα και ένα 
τρισέγγονο. Η ζωή της, αν και δύσκολη, ήταν 
γεμάτη από νόημα και σκοπό, ενώ η ίδια ήταν 
προικισμένη με πολλά χαρίσματα. Ήταν πάρα 
πολύ εργατική, φιλεύσπλαχνη και συνδετικός 
κρίκος μέσα στην πολυμελή οικογένειά της. 
Ήταν αλληλέγγυα στην κοινωνία και πρότυπο 
ΜΑΝΑΣ, αφού έθρεφε εννιά παιδιά την εποχή 
των πέτρινων χρόνων. Επίσης ήταν η μοναδι-
κή μαμή στον οικισμό Αράπηδες και στην 
Κοκκινοράχη, ενώ έφερνε εις πέρας αυτή την 
υψηλή και μεγάλη ευθύνη με επιτυχία. 

Έζησε στο χωριό με τον σύζυγό της μέχρι 
το 1994, ώσπου την πήρε ο γαμπρός της ο 
Κώστας και η κόρη της Ντίνα στο σπίτι τους 
στη Μεταμόρφωση στην Αθήνα. Το 2002 απε-
βίωσε ο σύζυγός της και συνέχισε να κατοικεί 
εκεί, ενώ έζησε αξιοπρεπέστατα με ιδιαίτερη 
φροντίδα από ολόκληρη την οικογένεια του 
Κώστα και της Ντίνας μέχρι τον θάνατό της 
τον Ιούλιο του 2011.

Η εξόδιος ακολουθία έγινε με την παρουσία 
των συγγενικών της προσώπων και πατριωτών 
στον Άγιο Κωνσταντίνο στους Αράπηδες.

Αιωνία σου η μνήμη και καλό ταξίδι “κυρα 
- Μάρθα”.

 
 • Αιφνίδια απώλεια του Γιώργου 

Ηλία Παρασκευόπουλου 74 ετών
Έφυγε από τη ζωή ύστερα από θανάσιμο 

τραυματισμό από πτώση στις 3.9.2011 ο 
εκλεκτός συγχωριανός μας Γιώργος Ηλία 
Παρασκευόπουλος (Σαμαρολιά). Ο Γιώργος 
ήταν το πέμπτο από τα έξι παιδιά (Κούλα, 
Μήτσο, Βασίλη, Ειρήνη, και Τριαντάφυλλο) 
του Ηλία Παρασκευόπουλου και της Ντίνας 
Νεστορίδη από τη Γρανίτσα (Νυμφασία). 
Ήταν παντρεμένος με την Κανέλλα Ξυνή 
από το Χρυσοχώρι Ηραίας, και απέκτησαν 
τον Ηλία που σε ηλικία 20 ετών κόπηκε το 
νήμα της ζωής του από ανίατη ασθένεια, 
και τον Νίκο.

Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 6.9.2011 
και ώρα 5 μ.μ στο Κοιμητήριο Χαλανδρίου.

***
3 Σεπτεμβρίου πέθανε αναπάντεχα 

ο καλός μου θείος Γιώργος Η. Παρα-
σκευόπουλος.

Ήταν υγιέστατος, αλλά έπεσε από τις σκάλες 
και μετά από λίγες ώρες στο νοσοκομείο έχα-
σε τη μάχη για τη ζωή που τόσο αγαπούσε.

Την αγαπούσε τη ζωή, αγαπούσε τους 

ανθρώπους, πάντα ήταν αισιόδοξος, παρά 
τις αντιξοότητες που του είχαν συμβεί στο 
διάβα της. Νομίζω ότι ήταν ο μοναδικός 
άνθρωπος που δεν είχε στενοχωρήσει ποτέ 
κανέναν και προσέφερε σε όλους μας απλό-
χερα την αγάπη του, το χαμόγελό του, την 
αισιοδοξία του.

Ήταν αυτό που λέμε καλός άνθρωπος, με 
όλη τη σημασία της έννοιας αυτής.

Καλό ταξίδι θείε μου, θα σε θυμόμαστε όλοι 
με αγάπη.

Μαρία Β. Δάρα

• Απεβίωσε η Παναγούλα Κλεισού-
ρα σε ηλικία 91 ετών

 Έφυγε από τη ζωή στις 7 Σεπτεμβρίου 2011 
στην Αθήνα, σε ηλικία 91 ετών, η Παναγούλα 

Κλεισούρα. Η Παναγούλα γεννήθηκε στου 
Σέρβου το 1920 και ήταν το δεύτερο από 
τα τρία παιδιά του Μήτρου Βέργου (τα άλλα 
δύο είναι ο Ευθύμιος και ο Αντρέας Βέργος). 
Νυμφεύθηκε τον Αγγελή Κλεισούρα, με τον 
οποίο απέκτησε τρία παιδιά, τον Σπύρο, τον 
Δημήτρη και τη Ρούλα, ενώ ευτύχησε να 
αποκτήσει πέντε εγγόνια και  έξι δισέγγονα. Η 
εξόδιος ακολουθία έγινε στον Ναό της Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου στου Σέρβου, την Πέμπτη 
8 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 12:00.

ΔΩΡΕΑ
Η Μαρία Μαρκολέφα (Ντόρου) προσφέ-

ρει εις μνήμην της νονάς της  Παναγούλας 
Κλεισούρα το ποσό των 50 ευρώ αντί στε-
φάνου.

Ο πατριωτισμός των Σερβαίων
Μια ανεκτίμητης αξίας επιστολή-ντοκουμέντο μας έδωσε ο κ. Θάνος Μπόρας (τέως 

αντιδήμαρχος Ηραίας). Είναι του πατριώτη μας Γιάννη Χ. Στρίκου προς τον γαμπρό 
του Βασίλη Μπόρα (Κουτσό), με ημερομηνία 25η Μαρτίου 1941, γραμμένη μέσα στη 
φωτιά του Ελληνοϊταλικού  Πολέμου,  από την πρώτη γραμμή του αλβανικού μετώπου  
(5ο Σύνταγμα Πεζικού, 2ος Λόχος), και καταδεικνύει την υπεράνω όλων αγάπη του για 
την πατρίδα και τον πόθο του για την απελευθέρωσή της. Ο Γιάννης, αφού στέλνει τις 
ευχές του για την εορτή της Γεννήσεως της Θεοτόκου και εύχεται υγεία σε όλους ζητώντας 
τους να μην τον ξεχνούν, ανησυχεί επειδή δεν του γράφουν για τα μουλάρια. 
Γράφει, στις πρώτες κιόλας αράδες της επιστολής του, στον αδελφό του: “[…] γιατί 

ετόρα που μου γράφετε γιατί λαβένω γράμμα σας καθημερινώς καθώς και εγώ σας γράφω, και για 
τα Μουλάρια αν τα έχετε δεν Μου γράφετε, και αν θέλης να μου γράψης, και αν μας τα πίρανε  
(εννοεί αν επιτάχθηκαν από τον Ελληνικό Στρατό) δεν πιράζη, για την πατρίδα τα πίραν. Η 
πατρίδα Να Ηνε ελέφθερη και μουλάρια Αποκτίξομεν […]”. 
Ακόμη ζητάει να μάθει νέα για τα ξαδέλφια του, για τους συγγενείς και φίλους που 

υπηρετούν και αυτοί την πατρίδα και δεν γνωρίζει την τύχη τους.
Καταλήγει δε, απευθυνόμενος στην αδελφή του Μαρία αυτή φορά και, στέλνοντας 

χαιρετισμούς  σε όλους τους  δικούς τους, εκεί στη γραμμή του πυρός, δεν ξεχνάει το 
χωριό μας,: “[…] γράψε μου και κάνα Νέον του χωριού μας και όχη όλο τα ήδια […]”.

Η πρώτη και η τελευταία σελίδα αυτής της τετρασέλιδης πολύτιμης  επιστολής 



A ρ τ ο ζ ή ν ο ς 3Ioύλιος-Σεπτέμβριος 2011

Λαοθάλασσα στο πανηγύρι του “Άη - Λια” Αχαρνών (Μενιδίου)
με εφημέριο τον Σερβαίο παπά-Ηλία Κωνσταντόπουλο

Του Βασίλη 
Κωνσταντή Σχίζα
Εκδότη – Δημοσία 

Γράφοντος

Ιεροπρε-
πή ς  κα τ ά 
τους εκκλη-
σιαστικούς 
κ α ν ό ν ε ς , 
χωρίς  κα -
θόλου θρη-
σκοληψίες, 
α γ έ ρωχ ο ς 
π ο υ  δ ε ν 
ασπάζεται 
ποτέ  χέρ ι 
δεσπότη αν 
δεν τον ξέ-

ρει καλά, φλογερός πατριώτης, μαχη-
τικός στο πλευρό των φτωχών με όπλο 

στον κόρφο του τον σταυρό, είναι ο παπά 
– Ηλίας (Παπαλιάς) Κωνσταντόπουλος, 
εφημέριος του “δικού του” ναού, του 
Προφήτη Ηλία στις Αχαρνές, τον οποίο 
έχτισε ο ίδιος κουβαλώντας τη λάσπη 
με τον ντενεκέ και τα άλλα οικοδομικά 
υλικά.
Πριν γίνει παπάς ήταν χτίστης - πε-

τράς, γόνος μαστορικής οικογένειας από 
το μαστοροχώρι Σέρβου Αρκαδίας, 
της πολύ γνωστής κοινωνίας παλιότερα , 
των ξακουστών “Λαγκαδινών Μαστό-
ρων”, που καθώς λέγανε “χτίσανε τον 
κόσμο όλο”.

 Ακόμη, ο δυναμικός παπάς, αν χρει-
αστεί, είναι πανέτοιμος για την πρώτη 

γραμμή όποιας κοινωνικής μάχης, προ 
πάντων εάν αφορά την τιμή της πατρί-
δας. Έτσι τον δασκάλεψε το πρωτοπα-
λίκαρο του Άρη Βελουχιώτη, ο αντάρτης 
“Πάτερ Ανυπόμονος”, ηγούμενος στη 
μονή Αγάθωνος, αρχιμανδρίτης Γερμα-
νός, όταν έμεινε κοντά του ο παπά Ηλίας 
για 12 χρόνια.(Ο “Παπά Ανυπόμονος” με 
το εκκλησιαστικό όνομα Γερμανός και το 
κοσμικό Γεώργιος Δημάκος, καταγόταν 
από το χωριό Αγριδάκι της Γορτυνίας). 
Στη γιορτή του Αη – Λια, στις 19 και 

20 Ιουλίου 2011,ο παπά Ηλίας οργάνωσε 
εντυπωσιακή θρησκευτική πανήγυρη με 
έντονο εθνικοπατρικό χρώμα, προς τιμήν  
του προφήτη Αγίου, όπου προσήλθαν 
χιλιάδες, στην κυριολεξία, προσκυνητές 
- επισκέπτες. Ο “δαιμόνιος παπάς” είχε 
πρώτιστο σκοπό στο πανηγύρι, να στείλει 
πατριωτικά μαχητικά μηνύματα θάρρους 
στους θλιμμένους, με θλίψη εθνική, 
σήμερα Έλληνες και ελπίδας στις νέες 
γενιές και εκείνες που θα ’ρθουν.
Βροντοφώναξε  την παρακαταθήκη 

του  δικαστή  που  δεν  υπέγραψε  την 
καταδίκη του Κολοκοτρώνη, Γεωργίου 
Τερτσέτη: “…Ο εθνισμός μας και όχι 
ο εθνικισμός, ω Επίτροπε, εποτίσθη 
με αίμα οκτακοσίων χιλιάδων αγω-
νιστών…”
Είχε αναρτήσει ένα μεγάλο πανό που 

έγραφε “ΕΛΛΑΔΑ  ΜΟΥ  Σ’ ΑΓΑΠΩ”.
Αυτό ήταν το μήνυμά του.
Ο παπά – Ηλίας εκφωνώντας πύρινους 

εθνικοπατριωτικοθρησκευτικούς λόγους, 
διανθισμένους με γνήσια παραδοσιακά 

τραγούδια, απ’ όλες τις περιοχές της Ελ-
λάδας, που τραγούδησε ο ίδιος, έδωσε με 
αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο, το έναυσμα 
του γενικού ξεσηκωμού στο χορό, στη  
διασκέδαση και στη λησμονιά για λίγες 
ώρες της σκληρής σημερινής καθημερι-
νότητας.

Ο καλλίφωνος παπά Ηλίας 
Κωνσταντόπουλος εκφώνησε ουρανομήκη 

πατριωτικό λόγο και τραγούδησε 
γνήσια πατριωτικά δημοτικά τραγούδια 

(Σερβαίος γαρ). Δίπλα του ο πολύ γνωστός, 
κορυφαίος στο δημοτικό τραγούδι 

Ηπειρώτης τραγουδιστής Σάββας Σιάτρας 
ξεσήκωσε τον κόσμο. 

Παπάδες σύρουν το χορό. Οι π. Αναστάσιος, εφημέριος του Αγ. Διονυσίου Αχαρνών,ο π. 
Ηλίας Κωνσταντόπουλος και ακολουθούν ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών 
Λευτέρης Τζόκας με τη σύζυγό του Νίνα, η εκπαιδευτικός Ευδοκία Βλάχου, ψυχωμένη 
σαν την ηρωίδα Μαντώ Μαυρογένους, αόκνως καταγράφει τη μουσική παράδοση της 

πατρίδας μας, η Τούλα Λυμπεροπούλου , η Κρήσσα Ελευθερία Σχίζα…

Θρησκευτικό πανηγύρι του Αη - Γιαννιού, στις 29 Αυγούστου 2011, στου Σέρβου
(Ανάμνηση Αποτομής Κεφαλής Ιωάννου Προδρόμου)

Τ’ Αη - Γιαννιού στις 29 Αυγούστου, 
ήταν μεγάλη γιορτή για τους Σερβαίους 
της εποχής πριν την εσωτερική αποδημία 
της 10ετίας του 1960.
Την ημέρα αυτή γιορτάζεται η Ανά-

μνηση Αποτομής της Κεφαλής του Αγίου 
Ιωάννου Προδρόμου, από το βασιλιά 
Ηρώδη Αντύπα, ύστερα από επιθυμία της 
μοιχαλίδας Ηρωδιάδας, επειδή αυτή τον 
μισούσε γιατί την ήλεγχε για τον ανήθικο 
βίο της. 

Γι’ αυτό την ημέρα της εορτής νήστευ-
αν, νηστεία αυστηρή.
Την παραμονή 28 Αυγούστου, πολλοί 

Σερβαίοι, κυρίως γυναίκες με τα μικρά 
παιδιά τους, συγκροτούσαν παρέες και 
με τα γαϊδούρια ή μουλάρια φορτωμέ-
να με λίγα πρόχειρα εφόδια, πήγαιναν 
να προσευχηθούν και να τιμήσουν τον 
Προφήτη – Άγιο, πέντ’ έξι ώρες μακριά 
στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του 
Προδρόμου, στο φαράγγι του Λούσιου 

ποταμού, απέναντι από το Κρυφό Σχολειό 
στη Μονή Φιλοσόφου, πέρα απ’ τη Δημη-
τσάνα στη χαράδρα πριν τη Στεμνίτσα. 
Άνδρες Σερβαίοι πήγαιναν, ελάχιστοι 
γιατί οι περισσότεροι ήσαν στη μαστοριά 
για το καζάντι ή στις αγροτοκτηνοτρο-
φικές δουλειές που δεν τους άφηναν 
περιθώρια χρόνου.
Εκεί, στο μοναστήρι, συμμετείχαν στην 

“ολονύκτια” παράκληση, προσέφεραν 
τα φτωχά τους δώρα και τέλος πλάγια-

ζαν  στο  προαύ-
λιο και τους γύρω 
χώρους, στα λίγα 
στρωσίδια που εί-
χαν μαζί τους από 
το  χωριό. Εκεί-
να τα χρόνια στο 
μοναστήρι  του 
Προδρόμου ήσαν 
και δύο Σερβαίοι 
μοναχοί. Ο Δημή-
τρης του Γιάννη 
Παρασκευόπου-
λου (Σαμαρόγιαν-
νη) με το όνομα 
τ ο υ  μ ο ν α χ ο ύ 
Δωρόθεος ,  είχε 
γεννηθεί το 1931 
και ο Νικόλας Ι. 

Λιατσόπουλος, (από τα Γιανακαίικα), 
ο Κουλός όπως τον έλεγαν επειδή είχε 
κάποιο πρόβλημα υγείας στο ένα χέρι. 
Το όνομα που του έδωσαν στο μοναστήρι 
ήταν Νικόδημος. Είχε γεννηθεί το 1889. 
Οι δύο καλόγεροι φίλευαν διακριτικά 
πολλές γυναίκες του χωριού, με ένα 
κομμάτι πρόσφορο. Λέγω διακριτικά 
γιατί οι προσκυνητές  ήσαν πολλοί και 
τα πρόσφορα δεν ήσαν αρκετά για όλους. 
Την μικροδωρεά από τις εκκλησίες τη 

λένε ευλογία και στον Πρόδρομο ήταν για 
τους Σερβαίους πραγματική και μεγάλη 
ευλογία όταν έπαιρναν από τα χέρια των 
καλόγερων πατριωτών τους ένα κομμάτι 
πρόσφορο και μια απλοχεριά ελιές αν 
υπήρχαν.
Ανήμερα της γιορτής, μετά τη λειτουρ-

γία, οι προσκυνητές έπαιρναν 
το μεγάλο δρόμο της επιστρο-
φής. Όλο αυτό το κοπιαστι-
κό προσκυνηματικό ταξίδι, 
των πατριωτών μας, γινόταν 
παρ’ ότι στου Σέρβου υπήρχε 
ναός αφιερωμένος στον Άγιο 
Ιωάννη τον Πρόδρομο για 
να τιμάται η Ανάμνηση του 
Αποκεφαλισμού του.
Πολλά  χρόνια  πριν  τον 

πόλεμο του ’40 και μέχρι τα 
μέσα της 10ετίας του 1990, ο 
ναός αυτός δε λειτουργούσε, 
χωρίς να αναφέρεται κάποιος 
ειδικός λόγος.
Εγκαταλειμμένος, είχε μια 

– δυο μικρές χάρτινες εικόνες που θύμι-
ζαν ότι είναι τόπος ιερός, ενώ η υγρασία, 
τα βάτα, οι πατουλιές, η άγρια βλάστηση 
τον “κατέπνιγαν” και καταστρεφόταν από 
την έλλειψη συντήρησης.
Στις αρχές της 10ετίας του 1990, Σερ-

βαίοι εθελοντές με προσωπική εργασία 
ανακαίνισαν το ναό. Επιδιόρθωσαν τη 
στέγη, έβαλαν καινούρια κεραμίδια, 
έφτιαξαν καινούριο ξύλινο ταβάνι που 
το διακόσμησαν με την εικόνα του Πα-
ντοκράτορα, κατασκεύασαν το τέμπλο 
στο οποίο τοποθέτησαν μεγάλες εικόνες 
κατά την εκκλησιαστική τάξη, το ψαλτήρι 
κ.λ.π. Ακόμη κατασκεύασαν τσιμεντένια 
σκαλοπάτια για να είναι εύκολη η πρό-
σβαση από το δημόσιο δρόμο.

Φέτος στις 29 Αυγούστου στον Αη - 
Γιάννη στου Σέρβου ο, ιεροπρεπής καθ’ 
όλα, παπάς του χωριού Αρχιμανδρίτης 
π. Ευμένιος Γαϊτανίδης, τέλεσε με κατά-
νυξη τη λειτουργία με την βοήθεια των 
ψαλτών, του Γιώργη Π. Κατσιάπη και του 
Γιάννη Θ. Σχίζα. Οι Σερβαίοι, οι περισσό-

τεροι μεγάλης ηλικίας και οι λιγοστοί που 
παρέμειναν στο χωριό από τους πολλούς 
επισκέπτες του Δεκαπενταύγουστου, κα-
τέκλυσαν τη μικρή εκκλησία και το χώρο 
μπροστά από την είσοδο.
Οι επίτροποι, με πρωτοστάτη τον Μή-

τσο Κ. Κωνσταντόπουλο, για  να προσδώ-
σουν “ατμόσφαιρα πανηγυρική”, προσέ-
φεραν σε όλους μετά τη λειτουργία στην 
έξοδο του ναού από…ένα λουκούμι, αφού 
είναι νηστίσιμο είδος και ήταν ευκαιρία 
μετά το γλύκισμα  να πιούν δροσερό νερό 
από την Τρανηβρύση.
Βλέπετε όλα κινούνται στους σύγχρο-

νους ρυθμούς. 
Βασίλης Κωνσταντή Σχίζας
Εκδότης - Δημοσία Γράφων

 Ο ιερέας του χωριού κατά την λειτουργία στον Αη – 
Γιάννη, Αρχιμανδρίτης π. Ευμένιος Γαϊτανίδης.

 Σερβαίοι στην εκκλησία του Αη – Γιάννη.
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                           Εκδηλώσεις στο χωριό μας      
Η παράσταση 
του Καραγκιόζη 

στη Ράχη
* Την Πέμπτη 11 Αυγούστου η 
αρχή έγινε με θεατρική ψυχα-
γωγία και μάλιστα διαχρονι-
κή που ο λαός μας αγαπάει και 
έχει στην καρδιά του. Με τη 
συμμετοχή μικρών και μεγά-
λων, αποδεικνύοντας για μια 
ακόμη φορά το λανθασμένο ότι 
αυτό το θέαμα είναι μόνο για 
παιδιά, ταξιδέψαμε στον κόσμο 
και στη μαγεία του Θεάτρου 
Σκιών. Ο καραγκιοζοπαίκτης 
Μίμης Μάνος σε μια θαυμάσια 
παράσταση ανέδειξε παναν-
θρώπινες αξίες και μετέδωσε 
οικουμενικά μηνύματα κάνο-
ντάς μας να ονειρευτούμε σαν 
τον Καραγκιόζη. Ιδιαίτερα τα 
παιδιά έμειναν εκστατικά και 
ενθουσιασμένα.
Μετά το πέρας της παράστασης 
τα μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου 
προσέφεραν αναψυκτικά στους 
παρευρισκόμενους, ενώ για το 
“λιλιπούτιο” κοινό της επιφύ-
λασσαν πολλά δωράκια (παιχνί-
δια και μπαλόνια).

Οι γυναίκες μας επιδεικνύουν το μαγειρικό τους ταλέντο
* Την Παρασκευή 12 Αυγούστου οι 
γυναίκες του χωριού μαγείρεψαν τις 
σπεσιαλιτέ τους και τις πρόσφε-
ραν σε μια όμορφη σύναξη που δι-
οργανώθηκε από τον Σύλλογο έξω 
από το Πολιτιστικό Κέντρο όπου 
είχαν στρωθεί τραπέζια και καρέκλες 
για την περίσταση. Πλήθος κόσμου 

γεύτηκε τις νοστιμιές πέφτοντας 
μετά βουλιμίας στο φαΐ,  τιμώντας 
επάξια τις καλές μαγείρισσές μας. 
Φυσικά δεν άργησε να ακολουθήσει 
και ο χορός για να μας βοηθήσει να 
χωνέψουμε διασκεδάζοντας. 
 Το ΔΣ του Συνδέσμου αισθάνεται 
την ανάγκη να ευχαριστήσει τις 

κυρίες Ντίνα Δημητροπούλου, 
Γεωργία Κωνσταντοπούλου, Φανή 
Μάνου, Μαργαρίτα Κωνσταντο-
πούλου συζ. Ηλία, Σταυρούλα 
Ρουσιά, Γιαννούλα Παπαγεωργίου 
συζ. Βασιλείου, Λένα Γκόλφη - 
Παναγοπούλου συζ. Ιωάννη, Ελένη 
Σχίζα συζ. Τάκη (Μπουζή), Βάσω 

Ρουσιά συζ. Ιωάννη, Παρασκευή 
Χρονοπούλου, Νίτσα Κωνσταντο-
πούλου, Γιαννούλα Παπαθωμοπού-
λου, Ελένη Σχίζα του Γεωργίου 
για την ανιδιοτελή προσφορά τους. 
Επίσης, ευχαριστεί όλους τους πα-
τριώτες για τη  μεγάλη συμμετοχή 
και το κέφι τους.
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  τις  μέρες του Δεκαπενταύγουστου
Το πανηγύρι 

Ο Σύνδεσμος συμμετείχε στο 
ετήσιο πανηγύρι του χωριού μας 
χρηματοδοτώντας τα όργανα και 
έτσι έδωσε την ευκαιρία για μια 
εκδήλωση που είχε τόση ανάγκη 
το χωριό ώστε να αφήσουμε μα-
κριά καημούς και προβλήματα και 
να διασκεδάσουμε όλοι μαζί με 
ζωντανή μουσική από τον  παραδο-
σιακό τραγουδιστή Δ. Ρέππα και το 
συγκρότημά του.

Ήταν μια εξαιρετική βραδιά κάτω 
από ένα ολόγιομο φεγγάρι και οι 
Σερβαίοι άρχισαν να συγκεντρώνο-
νται από νωρίς στην πλατεία για να 
καταλάβουν θέσεις με την παρέα 
τους. Πολύ γρήγορα τα τραπέζια και 
οι καρέκλες  γέμισαν και άρχισαν 
να προστίθενται κι άλλα κι άλλα 
μέχρι πλήρους εξαντλήσεώς τους. 
Εκτός από την αφθονία κρασιού και 
μπίρας, άλλοι γεύτηκαν γουρνοπού-
λα με τα παρελκόμενα στο μαγαζί 
του Γιάννη Ρουσιά που γρήγορα 
καταναλώθηκε και άρχισε να ψήνει 
μπριζόλες για να ικανοποιήσει τους 
πεινώντες, άλλοι γίδα στου Νίκου 
Τρουπή και άλλοι που νήστευαν 

χόρτασαν περισσότερο με τραγούδι 
παραδοσιακό από τον Δ. Ρέππα και 
το κλαρίνο του και τους τραγουδι-
στές που τον πλαισίωναν. Έμειναν 
βέβαια και κάποιοι παραπονεμένοι 
που ήρθαν αργότερα και δεν κα-
τάφεραν να βρουν θέση μέσα στον 
τόσο πολύ κόσμο που είχε γεμίσει 
ασφυκτικά τον γύρω χώρο.

Το γλέντι άναψε γρήγορα και 
άρχισε ο χορός. Νέοι και μεγαλύ-
τεροι έσυραν τον χορό πότε με τις 
παρέες τους και πότε ανάμεικτοι, με 
διάθεση και κέφι, ανταποκρινόμενοι 
στις επιταγές του τσάμικου και του 
καλαματιανού αλλά και των άλλων 
ελληνικών χορών μέχρι και το ζεϊ-
μπέκικο.

Ο δαίμων της… φωτογραφίας ζή-
λεψε τη συμμετοχή και το κέφι στο 
πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου 
και κατέστρεψε όλο το φωτογραφικό 
υλικό. Δυστυχώς λόγω απρόβλεπτου 
τεχνικού προβλήματος δεν μπορούμε 
να απαθανατίσουμε στο χαρτί το 
γλέντι και ό,τι έλαβε χώρα εκείνο 
το βράδυ – και δεν ήταν λίγα. 

Οι νικητές της 
λαχειοφόρου αγοράς
Ανήμερα της εορτής της Παναγίας 

πραγματοποιήθηκε έξω από το Πολιτι-
στικό Κέντρο η κλήρωση των λαχνών 
που αγοράσθηκαν από τους πατριώτες 
για τα  δώρα που προσέφερε ο Σύνδε-
σμος. Οι κερδισμένοι είναι:
● Φωτεινογιαννόπουλος Στάθης: 

μία τηλεόραση 32’’ TFT, τεχνολογίας 
LED, προσφορά του Συνδέσμου. 
● Κλεισούρας Δημ. Άγγελος: ένα 

ηλεκτρικό τζάκι υψηλής αισθητικής 
και θερμικής απόδοσης, προσφορά του 
Συνδέσμου.
● Παναγοπούλου Ιω. Λένα: ένα δερ-

μάτινο μπουφάν εξαιρετικής ποιότητας, 
προσφορά του Νίκου Μπουρνά.
● Γεωργάνης Ιωάννης: ένα DVD 

player Philips, προσφορά Τάκη Ρου-
σιά.
● Φιλιππόπουλος Μεγακλής:  ένα 

ασύρματο τηλέφωνο Panasonic, προ-
σφορά Τάκη Ρουσιά. 
● Τσαντήλας Ιωάννης: ένα φορητό 

ράδιο/cd, προσφορά Τάκη Ρουσιά. 
Ο Σύνδεσμος ευχαριστεί θερμότατα 

όλους αυτούς που συμμετείχαν  με 
τόση προθυμία στο κάλεσμά του για 
την αγορά των λαχνών που διέθεσε 
για την οικονομική ενίσχυσή του.

Ευχαριστίες

Eορτασμός  
του προφήτη 

Ηλιού 
στου Σέρβου
Την Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011, 
στο γραφικό Εκκλησάκι του 
Προφήτη Ηλία, στην ομώνυμη 
περιοχή, έγινε πανηγυρική θεία 
λειτουργία, χοροστατούντος του 
πανοσιολογιότατου αρχιμανδρί-
τη πατρός Ευμενίου, την οποία 
παρακολούθησαν πολλοί συμπα-
τριώτες μας. Έγινε αρτοκλασία 
και εψάλη τρισάγιο για δεύτερη 
χρονιά υπέρ αναπαύσεως της ψυ-
χής του εκλιπόντος πατριώτη μας 
Θ. Κ. Τρουπή, πρωτεργάτη της 
αναστήλωσης του ναού, και του 
τέως προέδρου του Συλλόγου μας 
αειμνήστου Ηλία Χειμώνα.
Μετά τη θεία λειτουργία και στον 
ειδικά προς τούτο διαμορφωμένο 
χώρο προσφέρθηκε ψητή γουρου-
νοπούλα και άλλα εδέσματα που 
ετοίμασαν κυρίες των οποίων οι 
σύζυγοι εόρταζαν την ονομαστική 
γιορτή τους.
Ακολούθησε κάτω από τη σκιά 
της πρόχειρης τέντας, χορός και 
τραγούδια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκφράζει 
τις ευχαριστίες του προς τον κ. Κώστα Γαλάνη  
(γιo της Ελένης Παπαθωμοπούλου), γραφίστα, που 
ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά του για να δημιουρ-
γήσει το λογότυπο των διαφημιστικών που διέθεσε 

στο χωριό τον Αύγουστο και θα διατίθενται και από 
τα γραφεία του Συλλόγου.
Ευχαριστεί επίσης την Coca-Cola Τρία Έψιλον 

για τη δωρεάν διάθεση κιβωτίων αναψυκτικών 
προς τον Σύνδεσμο για τις καλοκαιρινές του εκ-

δηλώσεις.
Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει τις ευχαριστίες 

του στον κ. Σερβέτ Μπάρνι (ο γνωστός σε όλους 
μας Μήτσος) για την πολύτιμη βοήθειά του όπου 
του ζητήθηκε.
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Για την προτομή του Θεοδώρου Σχίζα

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ

Επιστολή 
του κ. Θ. Τρουπή

Προς
Το Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου
των απανταχού Σερβαίων
Αρκαδίας
“Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΄ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”

Θέμα: Δημοσίευση στον Αρτοζήνο

Κύριοι,
Σας παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε 

την παρούσα επιστολή μας στο υπό έκδο-
ση φύλλο της εφημερίδος του Συνδέσμου 
“ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ” στην οποία ενσωματώνου-
με την εισηγητική έκθεσή μας προς τη 
Λαϊκή Συνέλευση του Τοπικού διαμερί-
σματος Σέρβου του Δήμου Γορτυνίας που 
έλαβε χώρα στις 13.8.2011 με θέμα “την 
έγκριση της πρότασης πολλών πατριωτών 
για την τοποθέτηση επί της πλατείας της 
προτομής του Θεοδώρου Σχίζα”.
Την πρόταση υποστήριξε με την παρου-

σία του και ο ταξίαρχος ε.α Καθηγητής 
Ιατρικής και για πολλά χρόνια Δ/ντής του 
Νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ, κ. Νίκος Δ. Σχίζας.
Για ενημέρωση των συγχωριανών μας, 

το αποτέλεσμα ήταν, 76 ψήφοι υπέρ της 
πρότασης και 77 κατά.

Θ. Τρουπής

Απάντηση του ΔΣ 
Συνδέσμου Σερβαίων

Αγαπητέ κύριε Θ. Τρουπή
Εν πρώτοις θα θέλαμε ως ΔΣ να σας ευ-

χαριστήσουμε για την άψογη  συνεργασία 
σας μαζί μας και την προθυμία σας σε ό,τι 
σας έχουμε χρειαστεί.
Ειλικρινώς θα θέλαμε πολύ να δημοσι-

εύσουμε την εισήγησή σας στη Λαϊκή Συ-
νέλευση για το θέμα της προτομής του 
Θ. Σχίζα. Προκύπτουν όμως κατ’ εμάς 
ανυπέρβλητα προβλήματα: 

   1. Η εφημερίδα έχει σκοπό να κάνει μια 
περιληπτική αναφορά σε όλα τα  διαδρα-
ματισθέντα, διότι αδυνατεί να δημοσιεύσει 
όλες τις ομιλίες και όλα τα πρακτικά της 
Λαϊκής Συνέλευσης λόγω του περιορισμέ-
νου της χώρου των οκτώ σελίδων. Ως εκ 
τούτου το ΔΣ αποφάσισε να δημοσιευθούν 
όλα τα Πρακτικά στην Ιστοσελίδα, η οποία 
προσφέρεται, για να δοθεί έτσι η  ευκαιρία 
σε όλους τους πατριώτες να παρακολου-
θήσουν όλη την εξέλιξη της Συνέλευσης 
αυτής. Αν λοιπόν δημοσιεύσουμε μόνο 
τη δική σας εισήγηση στην εφημερίδα, 
ελλοχεύει ο κίνδυνος να μας ψέξουν ότι  
μεροληπτούμε απέναντι στους άλλους 
πατριώτες. Στη Λαϊκή Συνέλευση, παρότι 
εσείς εισηγηθήκατε όντως στο θέμα εκτε-
νώς, βρέθηκαν στο βήμα  πολλοί οι οποίοι 
κατέθεσαν τη δική τους θέση περί αυτού, 
θετική ή αρνητική, και τοιουτοτρόπως η 
επιλογή μόνο της δικής σας ολόκληρης ομι-
λίας πιστεύουμε ότι θα εγείρει αντιδράσεις 
ή και εκδήλωση επιθυμίας να δημοσιευ-
θούν και άλλες. Μη εξαιρουμένης και της 
πιθανής περίπτωσης να υποστηριχθεί ότι 
εμείς τροφοδοτούμε με αυτόν τον τρόπο 
ένα ζήτημα το οποίο προκάλεσε ένταση 
μεταξύ των πατριωτών.

2. Η εισήγησή σας είναι δύσκολο να 
θεωρηθεί επιστολή, δηλαδή όπως είναι 
η ακριβής έννοια, άποψη-γνώμη ενός 
επιστολογράφου, επειδή είναι  η συγκε-
κριμένη ομιλία την οποία παρακολούθησαν 
όλοι οι παρευρισκόμενοι στη Συνέλευση. 
Επιπλέον, αν θέλετε να τη διαμορφώσετε 
ως επιστολή, με την έννοια του προαναφε-
ρόμενου, γνωρίζετε ότι η εφημερίδα  μέσα 
στους όρους για να καθίσταται μια επιστο-
λή δημοσιεύσιμη θέτει ως προϋπόθεση το 
ανώτερο τις 500 λέξεις, που αν τις παρα-
βούμε θα δημιουργήσουμε προηγούμενο 
και ότι αυτοαναιρούμαστε, παραβαίνοντας 
τους κανόνες που εμείς οι ίδιοι έχουμε 
θέσει ως ΔΣ.
Εξ όλων των ανωτέρω κωλυόμεθα  να 

πραγματοποιήσουμε την επιθυμία σας.  
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήπο-

τε διευκρίνιση ή ό,τι άλλο σκεφθείτε για 
να μπορέσουμε ομού να συζητήσουμε.

ΔΣ Συνδέσμου Σερβαίων

Απάντηση του κ. Θ. Τρουπή
Κύριοι του ΔΣ,
Με έκπληξη διάβασα την επιστολή 

σας με την οποία αποφασίσατε να μην 
δημοσιευθεί η εισηγητική έκθεση 40 συγ-
χωριανών μας προς τη Λαϊκή Συνέλευση 

του Τοπικού  Διαμερίσματος Σέρβου για 
τοποθέτηση προτομής του Θεοδώρου 
Σχίζα, όπως ανεγνώσθη από εκπρόσωπο 
της ομάδας πρωτοβουλίας.
Οι λόγοι που επικαλείσθε δεν ευσταθούν 

στη κοινή Λογική. Αναφέρετε απόφασή 
σας για περιορισμό στις 500 λέξεις για 
επιστολές. Το κείμενο, σας το έστειλα και 
σε επιστολή εναλλακτικά στο σκεπτικό 
της κ. Προέδρου ότι θα είχατε πρόβλημα 
εάν δεν δημοσιεύατε και τις τοποθετήσεις 
άλλων ομιλητών εν εκτάσει   στο ρεπορτάζ 
που θα κάνατε στην εφημερίδα, οπότε 
η ευθύνη  θα έπεφτε σε μας  που το 
στέλνουμε ως επιστολογράφοι. Δημο-
σιεύστε τα πάντα, το φως δεν φοβάται 
το σκοτάδι.
Προβληματίζεσθε ότι πιθανόν να δημι-

ουργηθεί ένταση από τη δημοσίευση με 
υπόθαλψη δική σας, μα η δική σας θέση 
στην κρίσιμη ψηφοφορία εξεφράσθη 
“χωρίς λόγια”  διά της σιωπής που πολλές 
φορές λέγει πολλά……. Φοβάσθε κάτι;
Επικαλείσθε  στενότητα χώρου στην 

οκτασέλιδη εφημερίδα ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ, επ’ 
αυτού σας συνιστώ να ανατρέξετε στο αρ-
χείο και θα διαπιστώσετε ότι όταν υπήρχε 
πολύ υλικό, η εφημερίδα τυπωνόταν σε 
12 σελίδες.
Διερωτώμαι ποιον θέλετε να μην “κακο-

καρδίσετε” με το να μην δημοσιεύσετε την 
εισήγηση, για την προτομή του Θεοδώρου 
Σχίζα που ήταν το μοναδικό  θέμα της 
Λαϊκής Συνέλευσης όπως το εισηγήθηκε 
ο Πρόεδρος κ. Ι. Ρουσιάς
Στην Γενική  Συνέλευση του Συλλόγου 

στις 13.3.2011 ελήφθη απόφαση να γίνει 
εισήγηση στο Τοπικό Συμβούλιο για δύο 
προτομές, του Ιωάννη Δημόπουλου και 
Θεόδώρου Σχίζα. Η απόφαση αυτή εστάλη 
στο Τοπικό Συμβούλιο από το Σύλλογο, 
αλλά ο πρόεδρος του Τοπικού εισηγήθηκε 
ως θέμα μόνο την προτομή του Θεοδώρου 
Σχίζα. Μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση 
επ’ αυτού; Ο Γιάννης Ρουσιάς αποκλείεται 
από μόνος του να ξέχασε το γιατρό Ιωάννη 
Δημόπουλο, αλλά  πρότεινε να ληφθεί 
απόφαση μόνο επί της εισηγήσεως των 
40 συγχωριανών μας. 
Ο Σύλλογος έχει συνέχεια, και το κάθε 

ΔΣ υπακούει και εφαρμόζει  τις αποφά-
σεις της Γενικής Συνέλευσης που είναι το 
ανώτατο όργανο και η οποία ορίζει διά 
εκλογής το ΔΣ.
Την απόφαση για τις προτομές της 

13.3.2001 την αγνοήσατε.  Γιατί δεν 
εισηγηθήκατε την προτομή του Ι. Δημό-
πουλου; Μην επικαλεσθείτε άγνοια, διότι 
τα πρακτικά της Γ/Σ τα δημοσιεύσατε στην 
εφημερίδα.
Θα επικαλεσθείτε προφανώς ότι η 

Λαϊκή Συνέλευση ήταν του Τοπικού Συμ-
βουλίου οπότε δεν είχατε υποχρέωση να 
τοποθετηθείτε, σωστά, αλλά το εν λόγω 
θέμα θα μπορούσε να συζητηθεί στην 
προβλεπομένη από το Καταστατικό του 
Συλλόγου  Συνέλευση του Αυγούστου στο 
χωριό. Αλήθεια γιατί δεν κάνατε Γενική 
Συνέλευση;
Ο Θούριος  “Εμπρός να πάρουμε το 

Σύλλογο… όχι αύριο.. αλλά τώρα... τώρα 
κ.λπ.” ξεκινώντας την εκλογική σας 
καμπάνια  (αλήθεια εναντίον ποιανού; ) 
ελήφθη από μένα προσωπικά ως καλός 
οιωνός, αλλά μετά λύπης διαπιστώνω 
ότι προχωράτε τοίχο - τοίχο γιατί “ελ-
λοχεύει ο κίνδυνος να μας ψέξουν ότι 
μεροληπτούμε απέναντι στους άλλους 
πατριώτες”, όπως γράφετε . Όλα στο 
φως ……κύριοι.
Αγαπητοί του ΔΣ, ως εκπρόσωπος  των 

πατριωτών που πήραμε την απόφαση για 
την προτομή, απαιτούμε η εισήγησή μας 
να δημοσιευθεί αυτούσια στον ΑΡΤΟΖΗΝΟ, 
να ενημερωθούν όλοι οι πατριώτες για το 
σκεπτικό της πρωτοβουλίας μας.

Με  τιμή
Θοδωρής Τρουπής

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η ομάδα πρωτοβουλίας για την 
κατασκευή και τοποθέτηση της προ-
τομής του Θεοδώρου Ν. Σχίζα, επί 
της κεντρικής πλατείας του χωριού, 
ευχαριστεί τους 76 συγχωριανούς μας 
που εκφράσθηκαν θετικά στην ψηφο-
φορία που έγινε στη Λαϊκή Συνέλευση 
της 13ης Αυγούστου 2011 (έναντι 77 
αρνητικών ψήφων) για να τιμηθεί ο 
αλτρουιστής  που πολλά προσέφερε 
στο χωριό και σε πολλούς Σερβαί-
ους συνανθρώπους του, Θεόδωρος 
Σχίζας.
Ιδιαιτέρως ευχαριστεί και όσους 

εκ των Tοπικών θεσμικών παραγό-
ντων υιοθέτησαν την ιδέα για την 
προτομή.

Ανακοίνωση του ΔΣ του Συνδέσμου των Σερβαίων
Η εφημερίδα μας διαδραματίζει έναν ρόλο πολύ σημα-

ντικό, αυτού της ζωντανής γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ 
όλων των πατριωτών. Ως εκ τούτου, το ΔΣ  του Συνδέσμου, 
σεβόμενο την ελευθερία του Τύπου και την ελεύθερη δια-
κίνηση των ιδεών, έλαβε την απόφαση να δημοσιεύονται 
όλες οι επιστολές, με την προϋπόθεση να συνάδουν με την 
ευπρέπεια και τον πολιτισμό, και εφόσον δεν παραβιάζουν 
νόμους, δεν χρησιμοποιούν προσβλητικές εκφράσεις, δεν 
στρέφονται εναντίον ατόμων προσωπικά ή δεν  θίγουν 
θεσμούς, ούτε παραβιάζουν δικαιώματα ή προσωπικά δε-
δομένα.

 Η εφημερίδα παρακαλεί τους επιστολογράφους να τηρούν 
τους παρακάτω όρους:

• Να αναφέρονται στις επιστολές όνομα αποστολέα, τηλέ-
φωνο, πόλη και χώρα, είτε αποστέλλονται ταχυδρομικά είτε 
από έγκυρο e-mail. Ανυπόγραφες επιστολές ή με ψευδώνυμο 
δεν μπορούν να δημοσιεύονται.

• Να προσπαθήσουν να μην ξεπερνούν τις 500 λέξεις αν 
είναι γραμμένες σε υπολογιστή ή γραφομηχανή, ή τις 4 σελίδες 
αν είναι χειρόγραφες.

• Θα τηρείται απόλυτη σειρά προτεραιότητας σε περίπτω-
ση που ο όγκος τους ξεπερνά τον προβλεπόμενο χώρο της 
εφημερίδας.
Περιμένουμε τις επιστολές σας, επισημαίνοντας ότι πάντα 

θα εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις-γνώμες των 
επιστολογράφων του “Αρτοζήνου”.
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ
Επιστολή του κ. Θάνου Μπόρα 

για τις προτομές
Αγαπητοί συμπατριώτες,
Όπως γνωρίζετε στις 13 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε 

στο χωριό μας Λαϊκή Συνέλευση με μοναδικό θέμα (όπως μας 
ανήγγειλε ο Πρόεδρος αυτής) την τοποθέτηση προτομής του 
αειμνήστου συμπατριώτη μας Θεοδώρου Σχίζα του Νικολάου 
στην κεντρική πλατεία του χωριού μας με δαπάνη των συγ-
γενών και ευεργετημένων αυτού.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και παρά την προσπάθεια 

του Προέδρου, Καθηγητή Γεωργίου Τρουπή, για ομαλή έκβαση 
της όλης διαδικασίας, δυστυχώς ειπώθηκαν λόγια διχαστικού 
περιεχομένου μεταξύ των πατριωτών. Στη συνέχεια η τοπο-
θέτηση του Προέδρου της ΓΣΕΕ κ. Ιωάννη Παναγόπουλου 
φάνηκε ικανή να τύχει αποδοχής εκατέρωθεν, ώστε να μην 
υπάρχει διχασμός στο χωριό. Η πρότασή του ήταν να γίνει 
οποιοδήποτε έργο στο χωριό που όλοι οι πατριώτες θα 
μπορούν να απολαμβάνουν και να χαίρονται εις μνήμην του 
Θεοδώρου Σχίζα και με σημαντική οικονομική ενίσχυση από 
μέρους του. Πρόταση την οποία και εγώ έχω υποστηρίξει 
στο παρελθόν σε Γενικές Συνελεύσεις στην Αθήνα και στο 
χωριό, σε συζητήσεις γύρω από την ονοματοδοσία δρόμων 
και πλατειών του χωριού μας, απόρροια των συζητήσεων 
και σκέψεων μεταξύ εμού και πολλών πατριωτών, πρόταση 
που είχα κάνει γνωστή και σε μέλη της Επιτροπής Πρωτο-
βουλίας.  Κάποια από αυτά τα έργα που θα μπορούσαν να 
γίνουν ήταν και ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 στου Τσούμπη 
και διαμόρφωση αθλητικού χώρου γύρω από αυτό, ώστε να 
παίζουν τα παιδιά μας. Μια άλλη πρόταση είναι η δημιουργία 
λαογραφικού μουσείου με έντονη αναφορά στη μνήμη του 
Θεόδωρου Σχίζα (φωτογραφίες, Βιογραφικό του Σημείωμα, 
προσωπικά αντικείμενα κ.ά.) αλλά και όλων των πατριωτών 
που με έργα τους στο πέρασμά τους από τη ζωή ξεχώρισαν 
και άφησαν βαριά παρακαταθήκη, κληρονομιά ή οποιοδή-
ποτε άλλο έργο κοινής αποδοχής και κοινής απόλαυσης και 
χρήσης, όπως είχαν κάνει στο παρελθόν πατριώτες μας π.χ. 
η Βρύση του Γιατρού Δημόπουλου, η Τρανή Βρύση από τον 
Νικόλαο Σχίζα, ο ναός της Ζωοδόχου Πηγής από τον Δημήτρη 
Δάρα, οι Άγιοι Θεόδωροι από τον Παναγιώτη Τσαντίλη και το 
Τέμπλο της Κοιμήσεως της Θεοτόκου κ.ά., που έγιναν πριν 
από πολλά χρόνια και ακόμα μνημονεύονται.
Αγαπητοί πατριώτες εδώ και χρόνια που ασχολούμαι με τα 

κοινά πάντοτε προσπαθούσα το χωριό μας να είναι ενωμένο 
και μονιασμένο. Στο συγκεκριμένο θέμα οι προτάσεις μου 
σκοπό είχαν την κοινή αποδοχή και σύμπραξη. Προτάσεις 
που εκ των προτέρων γνωρίζουμε ότι θα προκαλέσουν δι-
χασμό με βρίσκουν προσωπικά ασύμφωνο και σε δύσκολη 
θέση απέναντι σε ανθρώπους που αγαπώ και σέβομαι. Θα 
παρακαλούσα, λοιπόν, όλους τους πατριώτες να θέτουν 
προτάσεις και έργα προς συζήτηση που ενώνουν και όχι αυτά 
που μας χωρίζουν. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, όποια 
και να ήταν, θα ήταν αποκαρδιωτικά και γι’ αυτό, όπως θα 
παρατηρήσατε, πολλοί πατριώτες δεν έλαβαν μέρος στην 
ψηφοφορία και αποχώρησαν μετά τη συζήτηση. Τέτοιου  εί-

δους έργα, όπως μνημεία, ονοματοδοσία δρόμων - πλατειών 
κ.λπ. πρέπει να έχουν καθολική αποδοχή, όπως και ο νόμος 
ορίζει. Δηλαδή, εκτός από το καλλιτεχνικό μέρος, η επιτροπή 
που ορίζεται από την Περιφέρεια διερευνά την αποδοχή από 
το κοινό και τη σκοπιμότητα του κάθε έργου. 
Για να τελειώσει αυτή η διαδικασία με ευχάριστο τρόπο 

για όλους τους πατριώτες θα παρακαλούσα τους ευεργε-
τηθέντες  (που σε αυτό το σημείο θέλω να τους συγχαρώ  
για την πρωτοβουλία τους, όχι βέβαια για την επιλογή του 
έργου) και τους συγγενείς του αείμνηστου Θεοδώρου Σχίζα 
να ξανασκεφτούν και να υιοθετήσουν την πρόταση Πανα-
γόπουλου και όλοι μαζί να φτιάξουμε ένα έργο εις μνήμην 
του που να καμαρώνουμε όλοι, όπως πιστεύω (μιας και 
είχα την τιμή να τον γνωρίζω ίσως περισσότερο από τους 
ευεργετηθέντες) θα καμάρωνε και εκείνος αν ζούσε και θα 
επιθυμούσε το όνομά του να συνοδεύεται με κάποιο έργο 
στο χωριό και όχι με μια άψυχη προτομή.
Ποτέ δεν είναι αργά, αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, 

που μιας και δεν ανήκω σε καμιά ομάδα ευεργετημένων ή 
μη, πιστεύω ότι είναι αντικειμενική και έντιμη.

Μετά τιμής,
Θάνος Μπόρας   

   

Επιστολή του κ. Αντώνη Κουτσανδρέα 
για τις προτομές

Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, ορισμένοι 
μιλάνε για ανδριάντα στο χωριό και εγώ σας λέω ο μόνος 
που χρειάζεται ανδριάντα μέσα στη μέση στο χωριό είναι ο 
Παναγής Δημόπουλος του Κουτσογιώργη. Ο Παναγής με τη 
γυναίκα του Κανέλα.
Ο Παναγής μετά το έτος 1945 εγκαταστάθηκε στη Δημητσά-

να γιατί δεν τον χώραγε το χωριό, παιδιά δικά του δεν είχε, 
δούλευε την τέχνη του χτίστη και πήρε τα παιδιά του αδερφού 
του Νικόλα γιατί ορφάνεψαν από μάνα και ήταν όλα μικρά, 
πέντε αγόρια και ένα κορίτσι. Τα μεγάλωσε, τα σπούδασε 
σχεδόν όλα και τα έβαλε όλα σε καλές δουλειές γι’ αυτό του 
αξίζει ένα μεγάλο μπράβο. Ήταν και άλλοι πολλοί που δεν 
είχαν παιδιά, τι πρόσφεραν στην κοινωνία, βοήθησαν κανένα 
φτωχόπαιδο, κανένα ορφανό να γίνει επιστήμονας; Υπήρχαν 
πολλοί πατριώτες καλά αποκαταστημένοι και με πολλά λεφτά, 
δεν βοήθησαν κανένα παιδί να σπουδάσει.
Ο Λιας ο Πιλητσής πρόβλεψε και συγκατοίκησε με δυο 

παιδιά του Κώστα Μπόρα του Μπορόγιαννη και σπουδάσανε. 
Ο Λιας Πιλητζής δεν είχε παντρευτεί, ήταν ανύπαντρος, το 
επάγγελμά του ήταν δικηγόρος. Ο γράφων αυτά έκανε τρι-
ανταεπτά μεροκάματα, προσωπική εργασία όταν γινόταν ο 
δρόμος, ο μόνος που έκανε κουμάντο στην μπουλντόζα γιατί 
είχε εκπαιδευτεί στον στρατό. Υπηρέτησα τέσσερα χρόνια στο 
Μηχανικό. 1946-1950. Τους μπουλντοζιέρηδες τους τάιζε το 
χωριό μια μέρα, το κάθε σπίτι με τα καλύτερα φαγητά.
Ο ουρανός και η θάλασσα έχουν ίδιο χρώμα οι πλούσιοι και 

οι φτωχοί θα μπουν στο ίδιο χώμα.
Κουτσανδρέας Αντώνης

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: 
Μαρίνα Αθ. Μαραγκού

Τηλ.: 210-6929348, κιν.: 6940649313
•

Συντακτική Επιτροπή: Μαρίνα 
Μαραγκού, 

Κατερίνα Κωνσταντοπούλου, 
Κωνσταντίνα Σχίζα, 

Μαρίνος Ρουσιάς, Νικόλαος Σχίζας
•

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

Ανακοίνωση 
του “Αρτοζήνου”

Η μέχρι τώρα ταχυδρομική αποστο-
λή της εφημερίδας μας όπως και όλων 
των τοπικών και περιφερειακών εφη-
μερίδων είχε μειωμένο ταχυδρομικό 
τέλος που διευκόλυνε τα οικονομικά 
έξοδα της έκδοσής της. Μία νέα νομο-
θετική ρύθμιση που έγινε προβλέπει 
οριστικά την αφαίρεση του δικαιώμα-
τος της επιχορήγησης ταχυδρομικής 
διακίνησης μηνιαίων και διμηνιαίων 
εντύπων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 
υψηλή αύξηση των ταχυδρομικών εξό-
δων αποστολής. Με την αύξηση αυτή 
ο τοπικός και ο περιφερειακός Τύπος 
στερείται τη δυνατότητα εξυπηρέτη-
σης των συνδρομητών τους οδηγώντας 
στη δραματική μείωση των φορέων 
της ενημέρωσης του περιφερειακού 
Τύπου και έχοντας ως συνέπεια ήδη 
να ανακοινώνονται πολλές διακοπές 
έκδοσης εφημερίδων σε ολόκληρη την 
ελληνική επικράτεια.
Αγαπητοί  πατριώτες, εσείς γνωρίζε-

τε πολύ καλά την αποτελεσματικότητα 
του τυπωμένου φύλλου του “Αρτο-
ζήνου” έξω από την πόρτα μας, που 
αναμφισβήτητα είναι η κύρια πηγή 
επικοινωνίας και ενημέρωσής μας για 
τα τοπικά δρώμενα 
Είναι λοιπόν  επιτακτική ανάγκη  

όλοι οι πατριώτες να εκπληρώσουν την 
υποχρέωσή τους προς την εφημερίδα, 
με την καταβολή της συνδρομής τους 
(30 ευρώ), για να μην κινδυνεύσουμε 
να απολέσουμε αυτή τη συνδετική 
μας γέφυρα.
Τη συνδρομή σας μπορείτε να τη 

δώσετε ή σε οποιοδήποτε μέλος του 
ΔΣ ή να την καταθέσετε στους λογα-
ριασμούς του Συνδέσμου. Κρατήστε  
την απόδειξη της κατάθεσης που θα 
γράφει το όνομά σας, για να ενημε-
ρωθεί  το βιβλίο του Ταμείου και να 
δημοσιευθεί η προσφορά σας στην 
εφημερίδα μας.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς

Εν χορώ…
Ο Σύνδεσμος των Απανταχού 

Σερβαίων σε συνεργασία με τον 
χοροδιδάσκαλο, κ. Φραγκάκη 
Γεώργιο προτίθεται να δημι-
ουργήσει τμήματα εκμάθησης 
παραδοσιακών χορών για μικρά 
παιδιά και μεγάλους.
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν 

την Παρασκευή 4.11.2011 στο 
Ίλιον και θα παραδίδονται δωρε-
άν σε κατάλληλη αίθουσα.
Για περισσότερες πληροφορίες 

παρακαλούμε να απευθυνθείτε 
στα μέλη του Συνδέσμου:

Κατερίνα Κωνσταντοπούλου 
6936713101

Ρουσιά  Μαρίνο  6972991137
 Νίκο Σχίζα    69466180091

Email: syndesmos@servou.gr

EΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝEΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΧΙΖΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΧΙΖΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 7 - ΚΑΜΑΤΕΡΟΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 7 - ΚΑΜΑΤΕΡΟ
ΤΗΛ.: 210-2384364 - 6994 839522ΤΗΛ.: 210-2384364 - 6994 839522

Παρασκευοπούλου 4 - Περιστέρι 
Τηλ.: 2105770003

Δερμάτινα ενδύματα
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΣ
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ΚΑ ΤΑ ΘΕ ΣΕΙΣ ΣΤΟN ΣΥΝ ΔΕ ΣΜΟ:    ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  014-04-003037-74  •  ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 151-002101-091057 

Π ο ι ή μ α τ α  π α τ ρ ι ω τ ώ ν

H ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ 
ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

A ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ 7-7-2011 ΕΩΣ 30-9-2011
253 ΣΧΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ) ............300
263 ΛΑΧΝΟΙ......................................................4235
264,
265,267 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ........................995
222 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 
 (ΓΙΟΡΤΗ ΓΟΥΡΟΥΝΙΟΥ)................................50
231 ΣΧΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ  (“”  )  ..........50
 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
258 ΜΠΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ 
 ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΜΠΟΡΑ) ...........100
218 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ 
 ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ) ..........................100
220,221ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΑΡΑΣ ...........................................
 (ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΖΕΡΒΑ 50 ΕΥΡΩ + ...
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ 
 ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ (50 ΕΥΡΩ) 
 ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ........................................100
 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
202 ΜΠΟΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ...................................30
203 ΣΧΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΗ .................30
204 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ..........................30
205 ΣΧΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ .....30
206 ΤΡΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ .............30
207 ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .................30
208 ΚΑΡΑΜΑΝΗ-ΤΡΟΥΠΗ ΦΑΝΗ ........................30
254 ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .................50
255 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ............................50
256 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ................................30
257 ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ..............50
259 ΤΡΟΥΠΗ ΕΛΕΝΗ ...........................................30
260 ΒΕΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ............................................20
261 ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ......................................30
212 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 
 ΤΟΥ ΗΛΙΑ .......................................................30
209 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ................................40
210 ΣΧΙΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ..................30

211 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ...........................20
213 ΓΚΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ .................30
214 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ συζ. ΗΛΙΑ ...........30
215 ΣΧΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ..........50
216 ΣΧΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ..........50
217 ΣΧΙΖΑ-ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
 ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ .............................................50
219 ΣΧΙΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ .............50
262 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ........................30
52 ΣΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΗ .............150
158 ΣΚΟΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ .....................................50
156 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ .30
155 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ .............30
154 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ....................................40
159 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝ. .................50
266 ΣΧΙΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛ. ..........................30
157 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ..................................................25
160 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
 (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ..................................................25
101 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ........................................100
223 ΣΧΙΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. ....................50
224 ΣΧΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤ. ..................50
225 ΣΧΙΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ Κ. ............................20
226 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧ. ..........40
227 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝ. ...........50
228 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 ΤΟΥ ΙΩΑΝ. .....................................................30
229 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ. .....30
230 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. ............50
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ...................... 7660
  
B ΕΞΟΔΑ ΑΠΌ 7-7-2011 ΕΩΣ 30-9-2011
32 Ι ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ................................
 ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
 /ΤΙΜ.1709/14-07-11 ......................................390
33 KOPYRIGHT-ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κ. ΤΣΑΡΟΥΧΗ ...........
 ΑΛΛΑΓΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ
 /ΤΙΜ.869/15-07-2011 .................................47,99

34 ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ.........................................
 ΤΑΧ/ΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ-15-07-2011 .............247
35 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ (5-6-7ος/2011) .................36,03
36 ΠΛΗΡΩΜΗ 
 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΧΤΗ (11-08-2011) ............350
37 ΠΛΗΡΩΜΗ ΡΕΠΠΑ-ΠΑΝΗΓΥΡΙ 
 13-08-2011 .................................................1000
38 ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ..........................................
 ΑΓΟΡΑ ΤΟΜΟΥ ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ 
 ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ...........................................50
39  ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΠΌ ΤΖΑΜΠΟ .......37,63
40 ΡΟΥΣΙΑΣ ΤΑΚΗΣ (ΔΩΡΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 
 15ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) ...........................................465
41 ΑΚΥΡΟ .............................................................0
42 ΑΚΥΡΟ .............................................................0
43 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 
 ΠΟΛΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ..........................................50
44 ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΤΗ ..........................................
 ΥΛΙΚΑ + ΕΡΓ. ΓΙΑ ΒΑΣΕΙΣ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ............................................100
45 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΣΑΦΑΡΑ ΤΑΚΗ 
 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚ. ...........................850
46 ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΤΕ ............................................70
47 ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ .............................................44
 ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ ................. 3737,65
  
Γ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3543,12
 ΕΣΟΔΑ .......................................................7660
 ΕΞΟΔΑ ..................................................3737,65
ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ... 7465,47
  

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΟΥΣ 
ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ

 

Ποιητική Συλλογή του Γεωργίου Παγκράτη

Κυκλοφόρησε η ποιητική συλλογή “Μονοκοντυλιά” 
του δάσκαλου Γεωργίου Παγκράτη.

Σ ’  αυτήν περιέχονται πενήντα 
ποιήματά του σε απλή κατανοητή 
γλώσσα .  Μιλούν  για  πρόσωπα , 
τόπους, πράγματα, σύμβολα, κατα-
στάσεις κ.λπ.
Την αφιερώνει στη μάνα του και σ’ 

όλες τις μάνες του κόσμου, γι’ αυτό 
και τα πέντε πρώτα απ’ αυτά είναι 
αφιερωμένα σε κάθε μάνα.

Είναι χωρισμένα σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με 
το περιεχόμενό τους: α) οικογενειακά, β) πατριωτικού, 
γ) θρησκευτικού, δ) φυσιολατρικού περιεχομένου, και 
σκοπό έχουν όχι μόνο να ευχαριστήσουν, αλλά και να 
περάσουν μηνύματα στον αναγνώστη.
Ο δάσκαλος προσφέρει στην εφημερίδα μας ένα 

ακόμα ποίημά του με τίτλο “Σερβαίικος Ύμνος”. 

Σερβαίικος Ύμνος

Του Σέρβου το χωριό μας
είναι πολύ ψηλά

στους δρόμους πάνω κάτω
γυρνάνε τα παιδιά.

Υψόμετρο μεγάλο
καθάρια τα νερά

τα καλοκαίρια βρίσκεις
πολλή-πολλή δροσιά.

Ψηλά στη Φραζινέτα
λαλούνε τα πουλιά

πιο κάτω στα χωράφια
βελάζουνε τ’ αρνιά.

Πετράδες οι γονείς μας
λείπουν στη μαστοριά
και πίσω οι μανάδες
κρατάνε φαμελιά.

Προστάτιδα κυρά μας
η μάνα Παναγιά

στο κέντρο του χωριού μας
μεγάλη εκκλησιά.

Του Σέρβου το χωριό μας
είναι πολύ ψηλά

στους δρόμους πάνω κάτω
γυρνάνε τα παιδιά.

του Αντώνη Κουτσανδρέα

Άβρεχη και άκαγη η σοδειά σηκώνεται από το αλώνι
λίβας δεν την καψάλισε και η μπόρα δεν την πήρε.
Χρονιάρα τροφοδότισσα γεμίζει τις κουβέλες

Καλόδεκτο το φόρτωμα που θα έρθει από το μύλο
Πρωτόπλαστο πρωτόστατο πρώτη χαρά της σκάφης.
Ζυμώνουν τα ανασκουμπωτά της πρωτονύφης χέρια
Μέσα στην καλοπελεκητή πινακωτή προικιό της

Το φούρνο καίει η γερόντισσα το φούρνο 
γριά κυρούλα

ξανανιωμένη αφήνοντας τη συντροφιά της ρόκας
Ω! βραδινό συμμάζωμα στο σπιτικό κατώφλι!
Καλοψημένο το ψωμί στον πυρωμένο φούρνο
κομμένο από το γέροντα παππού χωρίς μαχαίρι

και μοιρασμένο στα παιδιά στις νύφες και στα εγγόνια.

του ξενιτεμένου μας Θανάση Σχίζα

Τα βουνά της Ελλάδας

Τα δοξασμένα σου βουνά θαυμάζω
και δεν χορταίνω πια να τα κοιτάζω
Αχ, πώς θα ήθελα πολλές φορές

ν’ ανέβω στις κορφές τους τις ψηλές.
Στον Όλυμπο ψηλά που έχει πάντα χιόνια

και που ποτέ δεν παν τα χελιδόνια,
Το Δία θε να συναντήσω

έχω πολλά για τους αρχαίους να ρωτήσω.
Τάχα είν’ αλήθεια αυτά που λεν για το Σωκράτη;
και ο Δυσσέας έβγαλε του Κύκλωπα το μάτι;

Αιτωλικό, Βαρδούσια, Γκιώνα,
μεγάλες μάχες γίνανε τον περασμένο αιώνα.

Θ’ ακούσω αντίλαλους του τουφεκιών  
της κλεφτουριάς

και σάλπιγγες μηνύματα της λευτεριάς.

Στο Μαίναλον, στης Αρκαδιάς τα μέρη
ο Γέρος έστησε καρτέρι

τον Ιμπραήμ να πολεμήσει
και από τη γη να εξαφανίσει.

Στης Πίνδου τα βαθιά τα χαρακώματα
μ’ αίμα βαφτήκανε τα χώματα

Έλληνες είπανε το ΟΧΙ
μ’ ανδρεία σήκωσαν τη λόγχη
τον εχθρό να πολεμήσουν
σε μας ειρήνη να χαρίσουν.

Τα δοξασμένα σου βουνά θαυμάζω
και δε χορταίνω πια να τα κοιτάζω.


